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Antreprenorii sociali marca SDD promovează dezvoltarea durabilă
Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, beneficiarul proiectului Economia socială, o soluţie pentru
mediul înconjurător, a finalizat programul de formare profesională pentru 16 specialişti în economie socială,
în perioada 27 octombrie - 19 noiembrie 2011. Absolvenţii cursurilor de formare profesională au promovat
examenul de certificare în antreprenoriat social şi au identificat oportunităţile de afaceri existente pe piaţa
managementului deşeurilor din România.
Programul de formare în antreprenoriat social este una din etapele implementării proiectului
Economia socială, o soluţie pentru mediul înconjurător, care abordează integrat conceptele de reciclare,
dezvoltare durabilă şi economie socială. Formarea profesională a experţilor a inclus o parte teoretică informaţii despre dimensiunea europeană a economiei sociale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial,
colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, şi una practică –
planul de afaceri al unor întreprinderi sociale ce activează în domeniul reciclării deşeurilor. Programul de
formare asigură susţine dezvoltarea a patru structuri de sprijin, organizate la nivel regional, care vor furniza
suportul necesar pentru înfiinţarea a patru întreprinderi sociale ce vor activa în domeniul recuperării şi
reciclării deşeurilor, favorizând incluziunea grupurilor vulnerabile şi trecerea de la marginalizare la integrare
în societate.
Întreprinderile sociale înfiinţate cu sprijinul experţilor din cele patru structuri de sprijin, vor asigura
servicii de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje cu posibilitatea extinderii acestui serviciu şi la alte
tipuri de deşeuri reciclabile generate de populaţie. Grupul ţintă din cadrul proiectului include persoane cu
mari dificultăţi de integrare pe piaţa muncii (persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, victime ale violenţei în familie, persoane care locuiesc în
comunităţi izolate, victime ale traficului de persoane, ş.a.) şi care vor beneficia de acţiuni de informare şi
conştientizare, pregătire şi implicare în funcţionarea întreprinderilor sociale.
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, 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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