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Aradenii sunt invitaţi să se pronunţe: indicatorii de bunăstare locală,
validaţi prin consultare publică
În cadrul proiectul ,,Rolul Dialogului Social în Dezvoltarea Incluziunii Sociale Active”,
cofinanţat prin Fondul Social European, la nivelul municipiului Arad s-a constituit un Grup Local de
Acţiune de largă reprezentare (21 de membri, din sfera instituţiilor publice, a sectorului non-profit şi
a mediului de afaceri) care propune un model nou de realizare a politicii publice locale, întemeiat
pe indicatori de bunăstare formulaţi de cetăţeni. În cadrul întâlnirilor deliberative care au avut loc în
perioada iunie- octombrie a.c. au fost colectate aproape 2000 de exprimări cu privire la felul în care
concitadinii noştri privesc bunăstarea lor şi a comunităţii din care fac parte. Transformarea acestor
exprimări în indicatori se face în urma unor întâlniri de validare a criteriilor de bunăstare,
programate astfel:
Prima întâlnire de validare este programată miercuri, 14 decembrie a.c., la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.81, în sala „Iuliu Maniu”, în intervalul orar
14,00 -16,00 sunt aşteptaţi cetăţenii aparţinând următoarelor grupuri: Specialişti Ştiinţele educaţiei,
Studenţi DPPD ai UAV, Angajaţi în sistemul de protecţie socială, Muncitori necalificaţi, Funcţionari
publici în regim special,
Economişti din domeniul social, Pensionari neinstituţionalizaţi,
Reprezentanţi ONG, Angajaţi Penitenciar.
Având în vedere interesul major al mass-media de a reflecta fenomenele sociale, politice,
civice din comunitate şi cunoscând implicarea instituţiei pe care o reprezentaţi în viaţa cetăţii, vă
invităm la acest eveniment pentru a observa, în detaliu, modul în care se lucrează cu cele aproape
2000 de criterii de bunăstare identificate, grupate în 8 categorii fundamentale ce descriu percepţiile
şi aşteptările arădenilor în privinţa vieţii în comunitate: acces la mijloace de viaţă, mediu de viaţă,
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relaţii cu şi între organizaţii, relaţii personale, echilibru social, echilibru personal, sentimente de
bine/rău, atitudini si ini’iative. De asemenea, veţi putea constata modul în care fiecare dintre
grupurile omogene tratează subiectele de interes pentru sine şi în care identifică sau încă sunt în
căutarea unor solu’ii.
Amănunte pot fi obţinute la telefon 0756081961, e-mail camelia.bran@cries.ro sau de pe
pagina web a proiectului www.cries.ro
Camelia Bran,
Coordonator local Arad
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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
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.

