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Comunicat de presă
Demers pilot în municipiul Arad: dezvoltarea unui Plan Local de Acţiune
plecând de la preocupările arădenilor referitoare la bunăstare
Asociaţia CRIES- Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare a organizat, vineri 30
martie 2012 întâlnirea Grupului Local de Acțiune pentru Arad în vederea analizării rezultatelor
referitoare la principalele dimensiuni ale coeziunii sociale, așa cum au fost acestea exprimate de
către arădeni.
Cele mai importante preocupări ale arădenilor se grupează în jurul următorilor indicatori de
bunăstare: A08 - Putere de cumpărare / Acces la finanțe
12.58 %, H02 - Activități și
inițiative private 9.22 %, C05 - Organizare, gestiune, finanțare 6.54 %, H06 - A se angaja în
societate 5.7 %, F01 - Echilibru fizic și sănătate 5.25 %.
Indicatorii de bunăstare care au cunoscut cele mai puține exprimări ale cetățenilor sunt E10 Relații între societate și mediul înconjurător 0.06 %, G05 - Bucurie/ tristețe
0.11 %, E11 Progres tehnic și științific 0.11 %, D04 - Relații de vecinătate 0.17 %, C06 - Acces, informare,
contacte cu organizații 0.17 %. Totodată au existat și indicatori de bunăstare pentru care nu au
fost exprimate criterii de bunăstare: A04 - Îmbrăcăminte 0 %, B05 - Meteo, fenomene naturale
0 %, B07 - Condiții de producție 0 %, E06 - Echilibru demografic 0 % .
Pe baza acestor rezultate și în urma analizei realizate, membrii Grupului Local de Acțiune Arad au
selectat câteva direcții principale în vederea elaborării unui Plan Local de Acțiune, care să
cuprindă demersuri concrete care vor fi realizate pe termen scurt și mediu. Ariile de intervenție
alese sunt următoarele: 1)« Reţele de incluziune socială în municipiul Arad » prin acţiuni de

identificare a actorilor şi a acţiunilor pe care aceştia le realizează în domeniul incluziunii sociale la
nivelul municipiului Arad; coordonarea acţiunilor acestora dintr-un centru de resurse pe principiul
complementarităţii ; creşterea vizibilităţii şi a impactului acţiunilor propuse in comunitate ; 2) „
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Antreprenoriat” prin acţiuni care să pregătească arădenii pentru sesizarea şi valorificarea
oportunităţilor apărute pe piaţa muncii, 3) « Democraţie, instituţii, morală socială » pentru a
diminua corupţia, birocraţia şi mentalitatea negativistă descrise de cetăţeni ca fiind foarte
prezente în Arad, 4) « Mediu » prin acţiuni care să amplifice calitatea cadrului de viaţă al
arădenilor.
Planul de Acțiune reprezintă un demers pilot de coagulare a unor eforturi și angajamente asumate
de către membrii comunității arădene, implicați în Grupul Local de Acțiune, care doresc să
răspundă într-o manieră co-responsabilă unor deziderate legate de o viață mai bună în Arad. Nu
reprezintă un Plan de Acțiune al unei instituții publice, care va avea responsabilitatea de
implementare, ci un angajament al mai multor actori de a lucra împreună, printre care se numără
bineînțeles și instituțiile publice. Împreună cu toți partenerii implicați vom avea responsabilitatea de
a identifica și resursele necesare implementării acțiunilor care vor fi selectate, în prezent explorând
mai multe oportunități. De asemenea, există posibilitatea ca rezultatele obțiunute în consultarea cu
cetățenii să fie folosite de către actori locali, institituții publice și organizații neguvernamentale în
elaborarea propriilor strategii de dezvoltare. (Mihaela Vețan, manager proiect).
Vă reamintim că acest demers, de implicare a cetățenilor în construirea indicatorilor de bunăstare,
se încadrează într-un proces de dezvoltare în România a 8 teritorii de co-responsabilitate. La bază
se găsește o metodologie elaborată de către Consiliul Europei, metodologia SPIRAL.
Până în prezent au fost implicați peste 209 cetățeni din Arad din 20 grupuri socio-profesionale
diferite, care au fost implicați în vederea colectării criteriilor de bunăstare: Muncitori necalificaţi,
Funcţionari publici în regim special, Studenţi DPPD, Specialişti Ştiinţele educaţiei, Cadre didactice,
Angajaţi în sistemul de protecţie socială, Economişti, Detinuti, Pensionari neinstituţionalizaţi,
Pensionari instituţionalizaţi, Medici, Jurişti Jurnalişti, Sportivi, Psihologi, Oameni de cultură,
Reprezentanţi ONG, Tineri Voluntari Ong, Lucratori penitenciar, studenti UVVG. Implicarea tuturor
acestor cetățeni în demers a fost realizată cu sprijinul membrilor Grupului Local de Acțiune Arad a
cărui
componență
completă
se
poate
consulta
pe
pagina
web
http://dialogsocial.cries.ro/prezentare-retea/ .
Întregul demers este realizat în cadrul proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii
sociale active, implementat de Asociația CRIES în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS,
Institutul Intercultural Timișoara, Asociația Serviciul APEL și REPER 21, cu co-finanțare din Fondul
Social European.
Detalii pot fi obținute de la Camelia Bran coordonator al GLA. Arad, telefon 0756 081 961 e-mail
camelia.bran@cries.ro sau de pe pagina web a proiectului www.cries.ro

Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES) este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 2009 ca urmare a
proiectului Timișoara - teritoriu responsabil pentru coeziune și dezvoltare durabilă. Organizaţia urmăreşte, prin activităţile sale, să ajute
la dezvoltarea economiei sociale în România şi a unei societăţi echitabile. În prezent derulează, ca inițiator sau ca partener, proiectele:
Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale, Sprijinirea micii
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agriculturi țărănești prin promovarea parteneriatelor solidare între consumatori și mici producători (ASAT), Competenţe şi instrumente
pentru adoptarea responsabilităţii sociale şi de mediu în cadrul organizaţiilor societăţii civile.
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