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COMUNICAT DE PRESĂ
CRIES lansează modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale
Asociaţia 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), Asociaţia Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi Asociaţia Integra din Oradea
(www.integraromania.ro) desfăşoară proiectul strategic Modele de bună practică în domeniul
incluziunii sociale. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se derulează la nivel
naţional, în perioada 2010-2013.
“Proiectul îşi propune dezvoltarea şi multiplicarea demersurilor iniţiate în cadrul proiectului Timişoarateritoriu de co-responsabilitate. În acest sens, vom urmări identificarea şi promovarea unor iniţiative din
domeniul economiei sociale şi solidare care au potenţial de generare de locuri de muncă sustenabile,
precum şi dezvoltarea incluziunii sociale la nivelul diverselor comunităţi locale”. (Mihaela Veţan, manager
proiect).
În cadrul proiectului vor fi dezvoltate la nivel naţional 8 Grupuri Locale de Acţiune, iar membrii acestora
vor beneficia de servicii de formare, de consultanţă şi coaching în vederea implementării de proiecte
inovative, axate pe crearea de locuri de muncă în domeniul economiei sociale şi solidare.
Principalele rezultate ale proiectului se referă la:
1) Dezvoltarea unei Platforme Europene pentru Promovarea Transferului de Competenţe în Domeniul
Incluziunii Sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare;
2) Realizarea unui Document Cadru cu privire la potenţialul de dezvoltare în România a economiei
sociale şi solidare şi posibile scenarii de dezvoltare;
3) Dezvoltarea unui Ghid adaptat de bune practici în domeniul incluziunii sociale, cu accent asupra
economiei sociale şi solidare;
4) Dezvoltarea unui numar de 8 Grupuri Locale de Iniţiativă, alcătuite din minim 160 de actori, ce devin
membri ai parteneriatului transnational;
5) Dezvoltarea unei curricule de formare Metode practice de intervenţie în domeniul incluziunii sociale;
6) Formarea a minim 160 de membri ai parteneriatului transnaţional privind implementarea de proiecte
inovative în domeniul economiei sociale şi solidare;
7) Organizarea de schimburi de experienţă pentru membrii parteneriatului transnaţional;
8) Sprijin în elaborarea şi implementarea unui număr de 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii
sociale, cu accent asupra economiei sociale şi solidare.
####
Pentru orice informaţii suplimentare, vă rog să vizitaţi pagina www.cries.ro, secţiunea Proiecte în
derulare,sau să mă contactaţi la adresa de e-mail sergiu@cries.ro sau la datele de contact de mai jos.
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