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Comunicat de presă
Grup Local de Acţiune pentru bunăstarea comunității
ieșene
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 și a condus, până în prezent,
la constituirea Grupurilor Locale de Acțiune în Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca,
Sibiu, Brașov, București și Iași.
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 Acțiune au ca scop organizarea dialogului
social și realizarea unui Plan Local de Acțiune în domeniul incluziunii sociale.
În Iași, Grupul Local de Acțiune, coordonat de Aura Dvoracic are 22 de membri,
reprezentanţi ai autorităţilor publice, personal al organizaţiilor societăţii civile, al
partenerilor sociali, al membrilor Pactului regional pentru ocuparea forţei de muncă şi
incluziune socială, al Camerei de Comerţ și Industrie etc. Concret, până în prezent fac
parte din GLA Asociația “Artes”, Asociația “Darul Bucuriei”, Asociația Oamenilor de
Afaceri Iași, Asociația PRO DEMOCRAȚIA - CLUB IAȘI, Asociația Romilor Ursari,
Asociația SANECO Iași, Asociația “Școala Liberală” Iași, Biblioteca Județeană “Gh.
Asachi” Iași-Centrul de Informare Comunitară, Biblioteca Universității de Științe Agricole
și Medicină Veterinară Iași, Cabinet Avocat “Roxana Chiperi”, Comunitatea Italiană din
România cu sediul în Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, D.G.A.S.P.C. Iași,
Fundația Academică “Petre Andrei” Iași, Fundația “Șanse Egale pentru Femei” Iași,
Grupul Școlar Economic de Turism Iași, Parohia “Sf. Ap. Andrei” Iași, S.C. Konsent Iași,
S.C. Project Activ Iași, Asociația STEP in Tourism Iași, Instituția Prefectului Județului
Iași, Colegiul Tehnic “Mihail Studza” Iași.
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Grupul rămâne deschis şi altor actori interesaţi, care ne pot contacta prin e-mail:
aura.dvoracic@cries.ro sau la telefon 0747365134 și 0756.078.418, persoană de
contact: Aura Dvoracic .
Grupul Local de Acțiune Iași a identificat deja drept grupuri socio-profesionale
relevante: cadre militare disponibilizate, pensionari, studenți la arte, clerul de mir,
oameni de cultură, bibliotecari, specialiști în domeniul incluziunii sociale, funcționari
publici, persoane private de libertate care frecventează Școala Penitenciar, cadre
didactice din învățământul preuniversitar, comunități etnice, rromi, persoane în
dificultate (familii monoparentale), agricultori, fermieri, reprezentanți ai mediului de
afaceri, medici de familie, jurnaliști, tutori ai copiilor cu părinții plecați în străinătate
pentru muncă, șomeri, tineri elevi specializați în turism, tineri elevi specializați în
mecanică, membri ONG, persoane fără adăpost.
În această perioadă – lunile septembrie-octombrie - cetățenii din aceste grupuri vor fi
invitați în cadrul unor întâlniri deliberative să formuleze criterii de bunăstare ce reflectă
specificul municipiului nostru.
Plecând de la analiza criteriilor exprimate de cetățeni, Grupul Local de Acțiune va
realiza o analiză a politicilor publice şi a demersurilor locale, în vederea elaborării unui
Plan Local de Acțiune.
Planul Local de Acţiune va conţine un set de proiecte şi acţiune concrete de optimizare
a situaţiei din Iași, 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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