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COMUNICAT DE PRESĂ
Am lansat GHIDUL ADAPTAT DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

În cadrul proiectului Modele de bună practică
în domeniul incluziunii sociale, am lansat
broșura cu titlul Ghidul adaptat de bune
practici în domeniul incluziunii sociale.
Ghidul este unul dintre instrumentele de
informare dezvoltate în cadrul proiectului cu
privire la domeniul incluziunii sociale, cu un
accent aparte în ceea ce privește economia
socială și solidară. O miză esențială a acestei
publicații este dată de promovarea economiei
sociale drept cadru de dezvoltare a unor
instrumente complexe de incluziune
socială.
În plus, am încercat să oferim prin acest ghid o
selecție provocatoare de practici inovatoare
dezvoltate la nivel european, promovând însă și practici existente în țară în domeniile vizate de activitățile
proiectului (Agricultura susținută de comunitate, Comerțul echitabil, Consumul responsabil, Finanțarea
etică și microfinanțarea, Întreprinderile sociale de inserție prin muncă).
Ghidul reprezintă rodul unui efort conjugat, la redactarea sa participând o echipă interdisciplinară de
experți europeni.
Persoanele interesate să primească această publicație, în format tipărit, ne pot contacta la adresa
ghid@modele.cries.ro. Ghidul se distribuie gratuit, către personal al ONG-urilor și al instituțiilor
publice.
Cuprinsul poate fi consultat la adresa web http://www.cries.ro/wpcontent/uploads/2012/02/64094.Ghid_.EconomieSocialaIncluziuneextras.pdf.
Proiectul strategic Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale este implementat de către asociaţia
CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană
IRIS (www.iris-network.eu) și asociațiile Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL
(www.apelngo.ro) şi Integra România (www.integraromania.ro). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European
prin POSDRU și se derulează în perioada 2010-2013.

####
Pentru orice informaţii suplimentare vă rog să vizitaţi pagina www.cries.ro sau să ne contactaţi la datele
de mai jos.
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