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Start la comunicare în implementarea proiectului Economia socială, o
soluţie pentru mediul înconjurător
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, beneficiarul proiectului Economia socială, o soluţie pentru mediul
înconjurător, derulează în intervalul februarie-decembrie 2012 Campania de comunicare şi informare a
persoanelor din grupul ţintă. Campania promovează economia şi antreprenoriatul social, ca modalităţi de
integrare pe piaţa forţei de muncă a persoanelor defavorizate,şi urmăreşte:
• informarea publicului ţintă cu privire la specificul, beneficiile şi utilitatea dezvoltării structurilor de
economie socială în contextul actualei crize economice;
• promovarea activităţilor economice sustenabile, de producţie locală, care să protejeze mediul prin
contribuţia la managementul durabil al deşeurilor.
Pe toată durata campaniei de informare, experţii din cadrul Structurilor de sprijin al economiei sociale,
înfiinţate la nivel regional în cadrul proiectului, vor funcţiona ca şi centre de resurse pentru promovarea
antreprenoriatului social. Prin abordarea integrată a conceptelor de reciclare şi economie socială, pe
parcursul implementării proiectului, circa 4.000 de persoane urmează a fi informate cu privire la oportunităţile
de afaceri existente pe piaţa managementului deşeurilor din România.
În cea de-a doua parte a anului 2012, campania de informare şi comunicare va pune accent pe înfiinţarea şi
funcţionarea a 4 intreprinderi sociale (IS) din regiunile Sud-Est, Nord-Est, Bucuresti-Ilfov şi Sud Muntenia
ca instrumente viabile de inserţie socială, solidară şi de promovare a bunei vecinătăţi în cadrul comunităţilor.
Proiectul Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător, relevant pentru dezvoltarea
antreprenoriatului social, contribuie la promovarea ocupării şi incluziunii sociale, la dezvoltarea şi folosirea
eficientă a capitalului uman. Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!, Axa prioritară 6 ”Promovarea
incluziunii sociale”, domeniul de intervenţie 6.1 ”Dezvoltarea Economiei Sociale”. Proiectul are o durată de
36 de luni şi este implementat în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA.
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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
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