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COMUNICAT DE PRESĂ
Grup de acțiune pentru Coeziune Socială, în Iași
Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu
Platforma Europeană pentru Inițiative Etice și Solidare – IRIS (www.iris-network.eu), Institutul
Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Serviciul APEL (www.apelngo.ro) şi asociaţia Reper 21 din
Bucureşti (www.reper21.ro) desfăşoară proiectul strategic Rolul dialogului social în promovarea
incluziunii sociale active. Proiectul este co-finanţat prin Fondul Social European şi se derulează la nivel
naţional, în perioada 2010-2013.
Proiectul de faţă este convergent cu interesele europene şi naţionale din domeniul politicii de coeziune
socială și se va concretiza în dezvoltarea primelor 8 Planuri Locale de Coeziune Socială, care au la bază
construirea indicatorilor de bunăstare prin implicarea cetăţenilor. Centrele de implementare a proiectului vor
fi dezvoltate la București, Arad, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara.
Ce înseamnă acest proiect, pentru municipiul Iași? Conferința de lansare a proiectului coincide cu apelul
la formarea unui grup local de acțiune, format din reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Pactului
teritorial pentru Ocupare activă și Incluziune Socială, ai partenerilor sociali (patronate și sindicate), ai
organizațiilor neguvernamentale, interesate de dezvoltare locală, ai tuturor grupurilor din municipiu care,
astfel, dobândesc o voce în imaginarea unui viitor pentru toți.
Pe baza dialogului social, promovat activ prin proiect, actorii publici şi privaţi din comunitate vor putea să-şi
definească mai bine obiectivele şi valorile coeziunii sociale şi să-şi construiască instrumente concrete
eficiente pentru a urmări progresul realizat în asigurarea unei vieți de calitate în municipiul Iași. Grupul local
de acțiune va dezvolta un Plan Local de Coeziune Socială, cu țintă pe termen scurt și mediu pentru
municipiul Iași.
În cadrul proiectului, vom sprijini un proiect inovativ în domeniul economiei sociale şi solidare, inițiatorii
beneficiind de asistență europeană și de schimb de bune practici cu promotorii unor proiecte similare ale
partenerilor noștri din Franța sau Italia (după caz).
Menționăm că, în prezent, Consilul Europei și Comisia Europeană pregătesc împreună o Cartă Europeană a
Coresponsabilităţii Sociale, bazată pe dezvoltarea unui proces larg de consultare şi implicare cetăţenească
în stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale acesteia. La nivel naţional și local, acest proces se poate traduce
prin construirea unui dialog responsabil, care să permită convergenţa responsabilităţilor sociale ale actorilor
locali cu cei naţionali şi cu cei europeni.
Mai multe informaţii se pot obține de pe site-ul www.cries.ro.
Solicitări de informații suplimentare se pot adresa doamnei Adina Ciobotaru, asistent de proiect,
adina.ciobotaru@cries.ro sau la numărul de telefon 0356-422.403.

