Comunicat de presă
Construim ”Punți comunitare”
21 noiembrie 2014

Consiliul Județean Alba, în calitate de beneficiar, împreună
cu partenerii Fundația CIVITAS – Filiala Cluj-Napoca, SC Grupul de
Consultanță pentru Dezvoltare DCG (Structural Consulting Group) și
Asociația Centrul pentru o Societate Durabilă lansează proiectul
“Punți comunitare”, POSDRU/168/S/6.1/146256 cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Proiectul vizează construirea unei rețele formată din 7
structuri de economie socială (SES-uri) în județele Alba, Brașov și
Cluj, 4 dintre acestea în mediul rural : Abrud (AB) – Brutărie
tradițională; Blaj (AB) – Amenajare spații verzi; Brașov – Club social
de tenis; Ighiu (AB) – Construcții sociale; Sânpetru (BV)– Platforma media de business; Sic (CJ) – Centru
meșteșuguri și Apahida (CJ) – Compactare deșeuri. Structurile nou create vor oferi locuri de muncă
pentru 42 de persoane dintre care minimum 28 aparținând grupurilor vulnerabile, acestea beneficiind și
de instruire adecvată pentru a asigura condiții optime pentru o dezvoltare sustenabilă. Prin intermediul
proiectului, SES-urile vor beneficia de studii de marketing și oportunități de promovare atât prin
facilitarea accesului la târguri de profil, cât și în cadrul unor evenimente special dedicate promovării
economiei sociale.
“Ca răspuns la nevoile identificate în cele trei județe, cele 7 SES-uri vor oferi șansa de a se afirma profesional
unor persoane care cu greu ar putea face față competiției datorită situației sociale în care se află și ne
dorim, de asemenea, ca SES-urile să fie niște modele demne de urmat pentru alte inițiative
antreprenoriale.” a declarat doamna Magdalena Bene, Manager de proiect.
Până la finalul proiectului ne dorim să realizăm :
 7 structuri de economie sociale inovatoare și sustenabile dezvoltate;
 Minimum 52 de persoane, dintre care minimum 38 aparținând grupurilor vulnerabile instruite;
 Minimum 112 persoane din care minimum 98 aparținând grupurilor vulnerabile vor beneficia de
orientare și consiliere profesională;
 Minimum 42 de persoane integrate/reintegrate pe piață muncii;
 Un studiu transnațional cu privire la dezvoltarea economiei sociale;
 Vizită de schimb de bune practici în domeniul economiei sociale;
 Două evenimente de promovare a economiei sociale.
Persoană de contact:
Magdalena Bene
Manager de proiect
Email : cjab.146256@gmail.com

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013

Investeşte în OAMENI

