
  
 

  

 

 

Va fi întocmită o hartă a sărăciei profunde 

Grupul de lucru privind sărăcia profundă, a Consiliului Județean Harghita, este activ 

La întâlnirea  Grupului de lucru privind sărăcia profundă, a Consiliului Județean Harghita, 

din data de 10 martie, au fost  aduse în discuție măsurile întreprinse până în prezent și 

pașii ce urmează a fi făcuți. 

Raportul întocmit de către Andrea Sólyom, profesor asistent la Universitatea Sapientia, 

și Tamás Kiss, cercetător în cadrul Institutului pentru Studierea Problemelor 

Minorităților Naționale, îi privește pe locuitorii din Șumuleu 33 și acoperă mai multe 

segmente, scopul  acestuia fiind de a oferi o analiză profesională a situației . 

Ședința de lucru a fost condusă de András Lóránd, coordonatorul grupului de lucru, la 

aceasta participând și șefii instituțiilor subordonate consiliului județean, precum și 

persoane interesate de subiect. Consultarea a început cu prezentarea unui raport 

privind situația de fapt din 7 ianuarie și procesele întreprinse post-incendiu.  

Procesul de intervenție s-a axat pe cinci piloni: salvarea de vieți, asigurarea asistenței 

sociale,  fundamentarea pe termen lung a intervenției sociale, mentorat și monitorizare 

(urmărire). 

– Ne aflăm în fazele incipiente ale situației, urmează faza a patra, cea de mentorat, și 

ulterior etapa de monitorizare. Este important să menționez că va fi realizată o hartă a 

sărăciei profunde, a apreciat,  András Lóránd, coordonatorul grupului de lucru  

 



  
 

  

Consiliul Județean Harghita este implicat în procesul de incluziunea socială a 

comunităților care trăiesc în sărăcie profundă, astfel, conștient de complexitatea acestui 

subiect, și-a propus să organizeze o consultare profesională pe această temă , și ca 

atare, o conferință internațională, pentru a oferi părților interesate o perspectivă asupra 

sărăciei, a comunităților de romi și politicile conexe. 

În plus față de prezentări profesionale, ateliere pentru grupuri și mese rotunde, 

conferința va include excursii, programe culturale și prezentări ale unor artizani de 

origine romă. În plus, se pregătește o hartă a sărăciei profunde a județului Harghita, pe 

baza cercetărilor anterioare. Odată ce harta a fost întocmită, începe perioada de 

consultare. 

Conferința a fost programată să aibă loc în perioada 8-9 aprilie 2021. 

Activitatea grupului privind sărăcia profundă, a Consiliului Județean Harghita, poate fi 

urmărită accesând link-ul: https://tajekoztato.hargitamegye.ro/ro/saracieprofunda/ 

 

 

Miercurea Ciuc, 10 martie 2021 
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