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Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare derulează proiectul „Modele de bună practică în
domeniul incluziunii sociale”, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Unul dintre domeniile de intervenţie în cadrul proiectului vizează dezvoltarea comerţului echitabil şi solidar în România, ca
instrument de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale.
La eveniment vor participa actori reprezentativi din România şi străinătate din domeniul comerţului echitabil, invitat special
fiind Dl. Giorgio Dal Fiume, preşedinte al WFTO Europe (World Fair Trade Organization).
Principalele subiecte atinse în cadrul evenimentului:
dezvoltarea unei strategii de promovare în România a produselor fair-trade alături de produse local şi produse provenite
din domeniul economiei sociale;
dezvoltarea unei Platforme de promovarea a comerţului echitabil în România;
promovarea criteriilor Fair Trade în domeniul achiziţiilor publice.
Pt. mai multe informații despre Fair Trade vizitați www.comert-echitabil-romania.ro.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Marți, 29 martie, sediul CRIES, ora 10. Vă invităm la o întâlnire cu Dl. Giorgio Dal Fiume, preşedinte al
WFTO Europe. Cu această ocazie va avea loc lansarea în România a Declarației Zilei Internaționale a
Comerțului Echitabil.
Despre Giorgio Dal Fiume:
•
•
•
•
•
•
•

Membru al Consiliului Director al WFTO Europe (Organizaţia Mondială a Comerţului Echitabil)
Director al Comitetului de Monitorizare pentru Asia în cadrul Consorzio Ctm altromercato (http://www.altromercato.it), a 2-a
organizație de Comerț Echitabil din lume ca mărime
Experienţă specifică în ţări în curs de dezvoltare (Nicaragua, Uruguay, Palestina, India, Brazilia ș.a.)
Coordonator programe de Master cu specializare în pedagogie interculturală, economie socială şi cercetare la Universitatea
din Bologna, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Editor al publicației Educazione Interculturale (www.erickson.it)
Manager de programe în Dezvoltarea de politici internaţionale și Educaţia adulţilor
Expert european în domeniul incluziunii sociale (dezvoltare durabilă şi Comerţ Echitabil) în cadrul proiectului Modele de bună
practică în domeniul incluziunii sociale, implementat de CRIES la nivel național (2010-2013).
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