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Comunicat de presă
Grup Local de Acţiune pentru
bunăstarea comunităţii braşovene
Proiectul Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active,
implementat de Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) în
perioada 2010 – 2013, a fost lansat în această primăvară şi a condus, până în prezent,
la constituirea Grupurilor Locale de Acţiune în Timişoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca,
Sibiu, Braşov, Bucureşti şi Iaşi.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea incluziunii sociale prin
promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţii, inclusiv persoane
marginalizate social. Grupurile Locale de Acţiune au ca scop organizarea dialogului
social şi realizarea unui Plan Local de Acţiune în domeniul incluziunii sociale.
În Braşov Grupul Local de Acţiune, coordonat de Iolanda Beldianu are 23 de membri,
reprezentanţi ai autorităţilor publice, personal al organizaţiilor societăţii civile, al
membrilor Pactului regional pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, al
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (dacă este cazul). Concret, până în prezent
fac parte din GLA Direcţia de Servicii Sociale, International Award for Young People,
Asociaţia Community Aid Network (CAN), Asociaţia Femeilor de Afaceri şi a Femeilor
Conducătoare de Întreprinderi, Fundaţia AGAPEDIA România, Asociaţia pentru
Integrare Socială şi Protecţia Mediului Feedback, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia
Copiii de Cristal, Asociaţia Start Voluntar, Asociaţia de Servicii Sociale SCUT, Asociaţia
Nevăzătorilor din România – filial Braşov, Asociaţia Naţională a Surzilor- filiala Braşov,
Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, Centrul de Consiliere şi Evaluare
Antidrog, Societatea Româna de Sprijin a Vârstnicilor şi a Suferinzilor cu Afecţiuni de
Tip Alzheimer- filiala Braşov, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- filiala
Braşov, Biserica Reformata „Casa Sperantei”, Asociaţia Psihologica, Organizaţia
Naţională Cercetaşii României- filiala Braşov „Virgil Oniţiu”, Facultatea de Psihologie şi
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Stiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Transilvania, Fundaţia Şcoala Română de
Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie, Asociaţia Mens Sana.
Grupul rămâne deschis şi altor actori interesaţi, care ne pot contacta prin e-mail
iolanda.beldianu@cries.ro sau la telefon 0745852646 Beldianu Iolanda .
Grupul Local de Acţiune Braşov a identificat deja drept grupuri socio-profesionale
relevante: cadre didactice, studenti, voluntari, asistenti maternali, femei de afaceri,
adolescenti, tineri defavorizati, varstnici, parinti ai copiilor cu dizabilitati, someri cu studii
superioare, angajati ai mediului privat, oameni de afaceri, functionari publici,
medici/farmacisti, repreyentanti ai cultelor, artisti, minoritati etnice, minoritati sexuale,
rezidenti straini, reprezentanti mass-media, responsabili ordine publica, biciclisti,
sportivi, persoane cu dizabilitati, femei cu probleme de sanatate, practicanti terapii
alternative, psihologi/ sociologi etc.
În această perioadă 1 septembrie- 15 octombrie 2011 , cetăţenii din aceste grupuri
vor fi invitaţi în cadrul unor întâlniri deliberative să formuleze criterii de bunăstare ce
reflectă specificul municipiului nostru.
Plecând de la analiza criteriilor exprimate de cetăţeni, Grupul Local de Acţiune va
realiza o analiză a politicilor publice şi a demersurilor locale, în vederea elaborării unui
Plan Local de Acţiune.
Planul Local de Acţiune va conţine un set de proiecte şi acţiune concrete de optimizare
a situaţiei din Braşov, măsuri care sunt asumate într-o manieră co-responsabilă de
către diverşi actori locali, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei societăţi mai
coezive.
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