
+CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI 
PURTATOR DE CUVANT 

          Oradea, str.Feldioarei, nr.13, cod 410475 Tel: 0259. 476 371; 0259. 476 372; 

Nr. ........................din ............... 

ROMANI SUB „UMBRELA” CULTURALA EUROPEANA 

 

În perioada 01-03 octombrie 2009,  o delegaţie de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Bihor a participat, la Varşovia, la un nou seminar al proiectului intitulat: 

 „Diversitatea culturală europeană – Cum să ne unim sub aceeaşi umbrelă”  

Proiectul este parte a programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”,  fiind finanţat de Comisia 

Europeană şi asistat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale – GRUNDTVIG.  

Partenerii proiectului sunt: DGASPC Bihor din România, Şcoala profesională de meserii şi terapie 

ocupaţională din Kaunas - Lituania, Centrul Antidrog din Varşovia - Polonia, Asociaţia femeilor emigrante 

din Graz - Austria, Universitatea din Konya - Turcia şi Asociaţia de iniţiativă interculturală din Frankfurt – 

Germania. 

La seminarul de la Varşovia au participat 30 de persoane din şase ţări ale Europei, iar România a fost 

reprezentată de cinci delegaţi din diferite servicii al direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Bihor. In desfăşurătorul seminarului au fost cuprinse diferite workshopuri cu scopul de a împărtăşi 

schimburi de experienţe şi bune practici între specialişti pe asistenţă socială europeni, cu privire la toleranţă, 

educaţia familială, modalităţi concrete de implicare în protecţia socială.  

Una dintre activităţile aplicate, cu specific de asistenţă socială, desfăşurate in prima zi a seminarului a 

fost vizitarea Centrului Antidrog din Karan, Centrul de zi pentru copiii străzii, Centrul de zi pentru copiii cu 

probleme sociale şi Centrul multifuncţional pentru vârstnici din Varşovia.  

„Dintre tematicile conferinţei şi ale workshopurilor cele mai interesante au fost, pentru noi, cele legate 

de  incluziunea socială, problematica familiilor de emigrante, principii şi practici ale activităţilor cu minorităţi 

etnice, crearea unei culturi a educaţiei familiei. Participarea specialiştilor români la astfel de manifestări 

europene aduce un plus de calitate în asistenţa socială şi protecţiei drepturilor copilului.” Szanto Ildiko, 

Coordonator de proiect al delegatiei DGASPC Bihor. 

Seminarul de la Varşovia este cel de al patrulea al proiectului, primele trei desfăşurânduse in România, 

în Austria şi în Germania. Urmatorul semninar va avea loc in Turcia. 
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