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Comunicat de presă
Grup Local de Acţiune pentru bunăstarea
comunităţii sectorului 1
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 Bucureşti sectorul 1 Grupul Local de Acțiune, coordonat de Mariana Nițelea are 20
de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi personal al organizaţiilor societăţii
civile. Concret, până în prezent fac parte din GLA: Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Direcţia Generală de Asistenţă şi
Protecţia Copilului Sector 1, Alianţa Civică, Asociaţia AIDRom, Asociaţia ALMA_RO,
Asociaţia Omnia Comunitaria, Patronatul Tinerilor Întreprinzători, Asociaţia PAVEL,
Asociaţia Pro Democraţia, Asociaţia Progenies, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în
Resurse Umane, Asociaţia Profesională a Transportatorilor, Centrul pentru Jurnalism
Independent, Fundaţia Crucea Alb Galbenă, Fundaţia Scheherazade, Fundaţia
Internaţională pentru Copil şi Familie, Reţeaua Naţională Antisărăcie, Societatea
Independentă Română a Drepturilor Omului şi Societatea Naţională de Cruce Roşie.
Grupul rămâne deschis şi altor actori interesaţi. Persoană de contact: Mariana
Nitelea: mariana.nitelea@cries.ro, tel: 0756 078417. Grupul Local de Acțiune Bucureşti
Sectorul 1 a identificat deja drept grupuri socio-profesionale relevante: cadre didactice
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care lucrează cu copii cu dizabilităţi, persoane care acordă asistenţă medicală la
domiciliu, deţinuţi, minorităţi, persoane cu venit minim garantat, asistenţi personali –
părinţi ai copiilor cu handicap grav, asistenţi sociali cu studii superioare, tineri peste 18
ani care părăsesc centre de plasament, studenţi, persoane cu dizabilităţi, teologi, şoferi
din serviciile publice, vârstnici intelectuali, mame cu salarii medii şi mari, funcţionari
publici, mediatori, sindicalişti, activişti de mediu, refugiaţi, persoane din domeniul
cultural-artistic, tineri patroni, jurnalisti, specialişti în resurse umane, persoane din
domeniul financiar-bancar.
În septembrie si octombrie cetățenii din aceste grupuri vor fi invitați în cadrul unor
întâlniri deliberative să formuleze criterii de bunăstare ce reflectă specificul sectorului
1 al capitalei.
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 acţiuni concrete de optimizare a
situaţiei din Bucureşti sectorul 1, măsuri care sunt asumate într-o manieră coresponsabilă de către diverşi actori locali, cu obiectivul de a contribui la dezvoltarea
unei societăţi mai coezive.
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