MANIFEST PENTRU ECONOMIE SOCIALĂ
Actori din economia socială cer recunoaștere locală pentru un domeniu ce contribuie la
crearea de locuri de muncă și dezvoltarea sustenabilă
Economia socială este un sector care are o contribuție semnificativă la generarea de locuri
de muncă, la creșterea economică durabilă și la o mai bună repartizare a veniturilor și a
bunăstării. Este un sector care poate combina rentabilitatea cu incluziunea socială și
sistemele democratice de guvernanță, colaborând cu sectorul public și cel privat pentru a
adapta serviciile nevoilor.
In România, există din anul 2015 o Lege a Economiei sociale, prin care se recunoaște
importanța sectorului fără însă să existe măsuri de sprijin specifice pentru actorii care
operează în acest domeniu.
Timișoara este unul dintre orașele pionier în ceea ce privește dezvoltarea unor inițiative de
succes în domeniul economiei sociale și solidare, care au trecut proba timpului. Dintre
acestea amintim:
 Ferma socială dezvoltată la Bacova de Federația Caritas, unde sunt integrate în
muncă persoane ale străzii;
 Structura de economie socială dezvoltată de Fundația Pentru Voi, care crează locuri
de muncă pentru persoane cu dizabilități;
 Parteneriatele de solidaritate ASAT, prin care peste 1200 de familii din Timișoara au
susținut mici producători locali în vederea construirii unor relații directe și echitabile
cu aceștia.
În anul 2015, cu sprijinul finanțărilor din Fondul Social European, au fost lansate noi
întreprinderi sociale, care activează în domenii diverse: alimentație, petrecere timp liber,
sectorul cultural, servicii (spălătorie, tâmplărie, croitorie, transport), etc.
Pentru o dezvoltare sustenabilă a sectorului și pentru a asigura continuitate activităților
economice inițiate și misiunii sociale, economia socială are nevoie de sprijinul autorităților
publice locale din Timișoara, la fel cum se întâmplă în țări europene de prestigiu.
În acest sens, cerem candidaților în alegerile locale din anul 2016 să susțină propunerile
sectorului de economie socială, propuneri care au fost formulate într-o manieră
colaborativă de către participanții la conferința Economia socială și solidară – soluții
colective pentru o societate incluzivă, 12-13 Mai 2016, după cum urmează:
 introducerea de clauze sociale și de mediu în achizițiile publice, rezervarea unui
procent din bugetul local (3%) pentru achiziționarea de produse și servicii de la
întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserție;
 acordarea de subvenții sociale pentru persoanele angajate în întreprinderile sociale
de inserție, pentru a facilita depășirea barierelor cu care acestea se confruntă și le
ține departe de piața muncii. Prin subvențile acordate, persoanele pot contracta
servicii de care au nevoie (masă, grădinițe, transport), acordându-se prioritate
furnizorilor care provin din economia socială;

 dezvoltarea unui HUB SOCIAL, care să faciliteze o dezvoltare integrată a domeniului,
să susțină colaborarea actorilor din domeniul economiei sociale, să asigure accesul la
anumite facilități și resurse care pot fi împărțite de către actorii economiei sociale.
Un exemplu în acest sens este l'Atelier (http://www.atelier-idf.org/centreressources-ess/atelier/) , dezvoltat cu sprijinul Primăriei din Paris;
 previzionarea anuală a unui buget pentru organizarea în luna Mai a unor activități
de promovare a economiei sociale, Luna Mai fiind desemnată prin Legea Economiei
Sociale Luna Economiei Sociale;
 acordarea unor burse de studiu și cercetare pentru economie socială și solidară.

Organizații semnatare:
Asociația ASAT- Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești;
Asociația ARAS Timișoara;
Asociația Ateliere fără frontiere;
Asociația Curtea Culorilor;
Asociația Club Sportiv Leii Timișoarei;
Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare;
Asociația Enable Timișoara;

Asociația ECOSENS , inițiatoare Reciproc Cafe;
Asociația Il Giocalttolo;
Asociația RISE-Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție

Fundația NESsT România;
Fundația Humanitas Pro Deo.
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