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București, 15 octombrie 2012

Comunicat de presă
Începand din aceasta toamna, experții structurii de sprijin ai economiei sociale din
București se întâlnesc cu persoane de sex feminin din regiunea Bucuresti Ilfov în vederea
organizării unor ateliere de recuperare și reciclare creativă a deseurilor. Prin aceste
ateliere se dorește îndeplinirea a 3 obiective: de mediu - prin revalorificarea unor resurse
ieșite din uz; social - prin incluziunea unor persoane considerate vulnerabile și un obiectiv
economic – prin diversificarea inovativă a sferei profesionale. Cele 3 obiective reprezintă,
fiecare, câte un palier al dezvoltării durabile care stă la baza conceptului de economie
socială.
Organizarea acestor întâlniri a presupus atât identificarea persoanelor potențial
interesate in dezvoltarea de activitati de reciclare creativa a deseurilor, cat si de aderarea
voluntară, prin intermediul site-ului www.eco-social.ro la dezvoltarea antreprenoriatului
social in regiune. Întâlnirile au fost o ocazie de cunoaștere reciprocă și de schimb de idei.
Tributare conceptului de economie socială, atelierele de recuperare și reciclare creativă,
functioneaza pe baza competențelor și intereselor lucrătorilor. Pe parcursul acestor
întâlniri, echipa de proiect a constatat ca exista un interes deosebit pentru activitatile ce
implica un grad ridicat de creativitate, dar și o intentie ferma a femeilor din regiune de a se
implica, pe viitor, intr-o activitate de antreprenoriat social
Întâlnirile ce au loc în această perioadă se derulează în cadrul proiectului Economia
socială, o soluţie pentru mediul înconjurător, implementat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi
Delta, în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA, cofinanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
”Investeşte în oameni!”.
Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa ne contactati via www.eco-social.ro

Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător
este o iniţiativă marca Salvaţi Dunărea şi Delta –
proiecte bune pentru oameni şi mediu!
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Proiectul Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător este implementat de
Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA
www.eco-social.ro

