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COMUNICAT DE PRESĂ
Criza globală din ultimii ani a afectat categorii largi de populație în întreaga lume, confruntându-le dureros
cu probleme structurale (limitele serviciilor publice în domeniul sănătății, învățământului și al serviciilor
sociale), pierderea locurilor de muncă, scăderea veniturilor, creșterea intoleranței și discriminării, creșterea
numărului celor expuși sărăciei și marginalizării ș.a.m.d., d
„Creșterea inegalităților sociale și a fenomenului de sărăcie pot duce la acutizarea unor conflicte sociale, ce
reprezintă amenințări la adresa stabilității sociale și a regimurilor democratice. În acest context, considerăm
extrem de importantă dezvoltarea unor mecanisme de implicare reală a cetățenilor, inclusiv a persoanelor
dezavantajate, în viața comunității, în definirea bunăstării sociale (direcții de dezvoltare) precum și a unor
soluții care să nu-i excludă și să-i reprezinte. Considerăm că procesele participative de implicare şi
consultare cetăţenească pot contruibui la o mai bună cunoaştere a resurselor teritoriale, la dezvoltarea unui
climat de încredere dar şi la creşterea capacităţii actorilor locali de a genera soluţii eficiente, adaptate la
problemele comunităţii.” (Mihaela Veţan, manager proiect).
Ca răspuns la cele prezentate mai sus, Asociația CRIES a dezvoltat în ultimii 3 ani un proiect de susținere a
unui proces de schimbare socială în privința modului de înlegere și de asumare a rolului cetățeanului în
societate. Dintre concepte cheie care au stat la baza proiectului, amintim: co-responsabiltate socială,
democrație participativă, bugetare participativă, cetățenie activă, coeziune socială, societate incluzivă.
Dintre principalele rezultate obținute în cadrul proiectului, amintim:
- 8 Grupuri Locale de Acțiune și o Platformă Naţională a Grupurilor Locale de Acţiune în Domeniul
Incluziunii Sociale, compusă din peste 240 de parteneri (reprezentanți ai organizaţiilor societăţii
civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea
forţei de muncă şi incluziune socială, al camerelor de comerţ şi industrie, al asociaţiilor fermierilor şi
meseriaşilor);
- 8 Planuri Locale de Incluziune sociale dezvoltate printr-un proces complex de planificare
participativă în care au fost implicați peste 1.600 de cetățeni și 242 de structuri active local în
domeniul incluziunii sociale (membri în cele 8 GLA-uri).
- 8 Proiecte-Pilot inovatoare în domeniul incluziunii sociale, premiate cu 60.000 de lei prin
competiția Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate, derulată în cadrul proiectului.
- 40 de persoane formate în vederea implementării metodologiei SPIRAL de dezvoltare a
indicatorilor de bunăstare și de construcție a Planurilor Locale de Incluziune Socială;
- 35 de persoane familiarizate cu modele de bună practică în cadrul vizitei de lucru în Franța
(Mulhouse);
- 8 reportaje de prezentare a proiectelor-pilot.
În lunile următoare, Asociația CRIES în parteneriat cu structuri implicate în Grupurile Locale de Acțiune vor
urmări identificarea unor noi oportunități de finanțare în vederea lansării unora dintre proiectele cuprinse
în Planurile Locale de Acțiune.
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Acțiunile prezentate anterior au fost realizate în cadrul proiectului strategic Rolul dialogului social în
promovarea incluziunii sociale active, derulat la nivel național în orașele: Arad, Brașov, București, ClujNapoca, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara. Proiectul a fost implementat de către Asociaţia CRIES - Centrul de
Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (www.cries.ro) în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS
(www.iris-network.eu), Institutul Intercultural Timişoara (www.intercultural.ro), Asociaţia Serviciul APEL
(www.apelngo.ro) şi Asociaţia Reper 21 din Bucureşti (www.reper21.ro), desfășurându-se în perioada 1
august 2010-31 iulie 2013. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o valoare totală planificată de
3.472.100 lei.

####
Pentru orice informaţii suplimentare, vă rog să vizitaţi pagina www.cries.ro, secţiunea Proiecte în
derulare,sau să mă contactaţi la adresa de e-mail sergiu@cries.ro.
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