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Comunicat de presă
Demers pilot în Timișoara: dezvoltarea unui Plan Local de Acțiune
plecând de la preocupările timișorenilor referitoare la bunăstare
Asociația CRIES- Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare a organizat, joi 29
martie a.c., întâlnirea Grupului Local de Acțiune pentru Timișoara în vederea analizării rezultatelor
referitoare la principalele dimensiuni ale coeziunii sociale, așa cum au fost acestea exprimate de
către timișoreni.
Cele mai importante preocupări ale timișorenilor se gruprează în jurul următorilor indicatori de
bunăstare: 1.Putere de cumpărare/acces la finanțe 11,79%; 2. Loc de muncă 6,37; 3.Viața de
familie/ relații familiale 5,95%;4.Politețe,respect și toleranță 4,63%; 5.Echilibru fizic și
sănătate 4,52%; Dinamică, voință colectivă 4,52%.
Indicatorii de bunăstare care au cunoscut cele mai puține exprimări ale cetățenilor sunt (ultimii 5):
1. Condiții de producție 0,08%; 2. Mobilitate 0,11%; 3. Mediu de viață/Peisaj 0,19%; 4. Ofertanți
servicii și structuri de comerț 0,34%; Mixitate socială 0,34%. Totodată au existat și indicatori de
bunăstare pentru care nu au fost exprimate criterii de bunăstare: Echilibru demografic 0%; Progres
tehnic 0%; Îmbrăcăminte 0%; Meteo, fenomene naturale 0%.
Pe baza acestor rezultate și în urma analizei realizate, membrii Grupului Local de Acțiune
Timișoara 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) creșterea puterii de cumăpărare prin gândirea unui mix de
acțiuni care să vizeze acces la locuri de muncă, acces la servicii și prestații sociale, acces la
servicii financiare; (2) politețe, respect și toleranță prin gândirea unor acțiuni care să reducă
comportamentele negative amintite de către cetățeni; (3) echilibru fizic și sănătate, inclusiv
educația pentru un comportament mai sănătos; (4) dinamică, voință colectivă prin dezvoltarea
unor acțiuni care să stimuleze coagularea unor actori comunitari, inclusivi cetățeni în vederea
dezvoltării unor proiecte comunitare; (5) democrație și transparență organizațională prin acțiuni
de promovare a colaborării dintre cetățeni și organizații, dar și cea dintre organizații și instituții.
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Planul de Acțiune reprezintă un demers pilot de coagulare a unor eforturi și angajamente asumate
de către membrii comunității timișorene, implicați în Grupul Local de Acțiune, care doresc să
răspundă într-o manieră co-responsabilă unor deziderate legate de o viață mai bună în Timișoară.
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 230 de cetățeni din Timișoara din 16 grupuri socioprofesionale diferite, care au fost implicați în vederea colectării criteriilor de bunăstare: tineri,
studenți, persoane private de libertate, actori culturali, persoane defavorizate, antreprenori, familii
afectate de fenomenul migrației, mame, persoane vârstnice, funcționari publici, romi, cadre
medicale, cadre didactice, suporteri Politehnica, imigranți, persoane fără adăpost, copii, femei,
bărbați, părinți/tutori ai persoanelor cu dizabilități, polițiști, reprezentanți ai Ong-urilor. Implicarea
tuturor acestor cetățeni în demers a fost realizată cu sprijinul membrilor Grupului Local de Acțiune
Timișoara, 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 Marian Tătaru, coordonator al GLA Timișoara, telefon 0749 136 558, email: marian.tataru@cries.ro sau de pe pagina web a proiectului www.cries.ro
Marian Tătaru,
Coordonator local Timișoara
Asociaţia CRIES - Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare
Timişoara, Str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 11, 300016
tel. : 0356.422.403, 0356.422.405, 0771.233.729, Fax: 0356.422.405
e-mail: office@cries.ro, dialogsocial@cries.ro, pagină web: 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
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.

'

