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COMUNICAT DE PRESĂ
PARTICIPAREA ASOCIAȚIEI CRIES LA PRIMUL TÂRG NAȚIONAL DE ECONOMIE SOCIALĂ,
Timișoara, 13-15 Aprilie

Asociația CRIES a participat la Târgul național de Economie Socială desfășurat în premieră la Timișoara, între
13-15 aprilie, în incinta Casei Tineretului. Târgul a reunit organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu,
instituții publice, producători locali din diverse regiuni, cooperative și societăți comerciale.
Standul Asociației CRIES a fost vizitat de peste 500 de persoane, au fost distribuite materiale de prezentare a
principalelor activități ale organizației, precum și materiale specifice evenimentelor organizate în cadrul târgului.
În contextul lucrărilor conferinței desfășurate în paralel cu târgul, Asociația CRIES a prezentat parteneriatul ASAT
de sprijinire a micilor agricultori care practică agricultura tradițională (www.asat.ecosapiens.ro), în contextul
exemplelor de demersuri de economie socială din țara noastră.
Evenimente organizate de CRIES
Promovarea Comerțului Echitabil (Fair Trade) – degustare de cafea și ceai provenite din Comerțul Echitabil
Promovarea Declarației Zilei Internaționale a Comerțului Echitabil – 14 mai 2011 (Fair Trade World Day)
Distribuție de legume în cadrul parteneriatului ASAT – peste 20 de consumatori-parteneri au ridicat coșul cu
legume săptămânal de la standul asociației CRIES
Lansarea inițiativei Comerţul solidar: instrument de promovare a produselor realizate de micii producători şi de
întreprinderile sociale din România.
Prima întâlnire a grupului de lucru privind comerţul solidar, va fi organizată la Horezu, în data de 18 Mai, cu
sprijinul primăriei locale. Principalele tematici vizate se referă la:
 identificarea principalilor actori din România interesaţi de dezvoltarea comerţului solidar;
 atribuţii şi responsabilităţi generale ale membrilor grupului de lucru;
 identificarea unui set de criterii etice şi sociale, pentru promovarea conceptului de comerţ solidar în
România.
La acest eveniment sunt invitate să participe:
 întreprinderi sociale şi organizaţii care intenţionează dezvoltarea unor întreprinderi sociale;
 mici producători şi meşteşugari locali care includ principii etice şi sociale în activităţile pe care le
desfăşoară.
Pentru detalii vă rugăm să folosiți materialele anexate.
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CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană
IRIS (www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL
(www.apelngo.ro) şi Integra România (www.integraromania.ro) desfăşoară proiectul strategic Modele de bună
practică în domeniul incluziunii sociale. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European şi se desfăşoară la
nivel naţional în perioada 2010-2013.
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