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Comunicat de presă

Mobilizare locală pentru bunăstarea
munucipiului Brașov
În cadrul proiectului “Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active”, cofinanţat prin
Fondul Social European şi implementat de Asociaţia CRIES (Centrul de Resurse pentru Iniţiative
Etice şi Solidare) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS şi asociaţiile Institutul Intercultural
Timişoara, Serviciul APEL şi Reper 21, la nivelul municipiului Brașov s-a lansat invitația tuturor
partenerilor interesați să adere la Grupul Local de Acţiune (GLA).
Constituirea oficială a Grupului Local de Acțiune Brașov are loc miercuri, 13 iulie, cu începere
de la ora 15,00 la sediul Bisericii Reformate “Casa Speranței” Str. Moldovei nr 2 (sala de
conferinta). Pe lângă organizațiile și instituțiile care deja au semnat acorduri de colaborare pentru
implicarea în proiect, sunt așteptați reprezentanţii autorităţilor publice, personalul organizaţiilor
societăţii civile, partenerii sociali (sindicate şi patronate), membrii Pactului regional pentru
ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personalul Camerei de Comerţ şi Industrie,
personalul asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor, precum şi mass-media din Brașov.
Participarea cetăţenilor în cadrul acestui proces ambiţios al comunităţilor participative la formularea
indicatorilor de bunăstare și coeziune socială și la elaborarea unui Plan de Acțiune Locală care să
promoveze coeziunea socială reprezintă premiza esenţială pentru implementarea cu succes a
demersul în Brașov. Acesta este motivul pentru care ne exprimăm speranţa de a beneficia de
prezenţa celor interesaţi la acest exercițiu, în care presa are, constant, rolul de liant social și de
promotor al valorilor societății europene.
Înscrieri şi informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0745-852.646, respectiv prin e-mail la
adresa iolanda.beldianu@cries.ro. De asemenea, vă invităm să vizitaţi pagina de internet
http://www.cries.ro/rolulDS.html.
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