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 COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, prin  Masterul 
de  Asistenţă Socială şi Economie Socială şi în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală-Consiliul 
Local Cluj-Napoca, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Turda, Fundaţia Caritabilă ”Sfântul Daniel”-Turda, 
Centrul de Iniţiative Sociale IMPROVE, Mediaş, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor Cluj-Napoca, FDP 
TeamStore, Fundaţia pentru Ajutorarea şi Protejarea Handicapaţilor Neuropsihici Cluj-Centrul de zi ”Sfanta 
Maria”, Asociaţia Umanitară „Împreună pentru Ei” Baia-Mare, Asociaţia ”Familia Regăsită” Cluj-Napoca, 
Asociaţia „Pro Assisto” Câmpia Turzii, Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni şi Exclusiv Catering & Events, 
organizează cea de a IV-a ediţie a Zilelor Clujene ale Economiei Sociale.  

Sub egida Zilelor Clujene ale Economiei Sociale se desfăşoară în zilele 11 – 12 mai 2017 o serie de activităţi care 
au ca obiective: 

 Promovarea economiei sociale, creşterea nivelului de înţelegere şi conştientizare a oportunităţilor şi 
contribuţiilor acestui domeniu la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială; 

 Dezvoltare comunitară, prin creşterea responsabilităţii şi solidarităţii sociale, dar şi a nivelului de 
implicare al tuturor actorilor sociali; 

 Stimularea parteneriatelor şi a acţiunilor conjugate la nivel comunitar, pentru creşterea incluziunii 
sociale şi a calităţii vieţii persoanelor vulnerabile. 

Urmărind promovarea economiei sociale, ca viziune modernă asupra protecţiei sociale, capabilă să genereze 
incluziune socială şi dezvoltare locală, evenimentul „Zilele Clujene ale Economiei Sociale” este structurat sub 
forma unei succesiuni de manifestări care vor avea loc atât în comunitate, cât şi în mediul academic:  târg de 
produse şi servicii ale unităţilor de economie socială ECONOSOC EXPO; activităţi destinate incluziunii pe piaţa 
forţei de muncă a persoanelor vulnerabile  şi workshp-uri destinate profesioniştilor ce activează în cadrul unor 
structuri de economie socială.   
 
Temele de discuţii aferente workshop-urilor sunt: provocări pentru antreprenoriatul social, utilizarea hărţilor 
procesulae în activitatea organizaţiilor nonprofit, contribuţii ale economiei sociale la dezvoltarea comunitară, 
mecanisme eficiente de incluziune socială şi modele de bună practică în economia socială..  VVoorr   participa 
reprezentanţi din structurile de economie socială, atât din judeţul Cluj, cât şi din ţară, care îşi vor prezenta 
activităţile şi vor avea oportunitatea de a interacţiona şi afla diferite soluţii la problemele cu care se confruntă.  
 
Pentru a creşte vizibilitatea asupra diversităţii structurilor de economie socială, joi şi vineri, 11 – 12 mai, între 
orele 10.00-19.00 va avea loc Târgul de produse/servicii ale structurilor de economie socială care se va desfăşura 
în Piaţa Muzeului, Cluj-Napoca. Această manifestare reuneşte organizaţii din judeţul Cluj şi din ţară, care 
desfăşoară activităţi de economie socială ori conexe. Comunitatea clujeană va avea posibilitatea de a intra în 



                                       

   

PARTENERI MEDIA 

  

contact cu produsele şi serviciile pe care aceste organizaţii le oferă, de a conştientiza şi înţelege ceea ce înseamnă 
economia socială şi oportunităţile pe care aceasta le deschide. Vor lua parte la acest târg: Asociația Derzelas, 
Cluj-Napoca, Asociaţia   HANDICOPE, Cluj-Napoca, APAHNP - Centrul de Zi ”Sf.Maria”Cluj–Napoca, 
Fundaţia Estuar-Centrul Social Cluj,  Cooperativa Miere de Campie Sic, Asociația de Ambalare a Produselor 
Locale ”PAQSTUDIO”, Sic, Asociația pentru Marketingul Produselor Locale ”AMPLU” Apahida, Asociaţia 
Textilia, C.A.R. Pensionari, Cluj – Napoca, Asociația SPERANȚA, OPORTUNITATE, ȘANSA - (S.O.S.), Baia 
Mare, Cooperativa Socială ArtCarton, Asociatia Simbol, Cluj-Napoca, Asociația ProAssisto, Câmpia Turzii, 
Asociația Umanitară Împreună Pentru Ei,  Baia Mare, Fundația Dezvoltarea Popoarelor,  Cluj-Napoca, 
Asociația Reaching Out, Cluj-Napoca, Asociația Phoenix-Speranța, Mediaș, Asociația de Turism Activ Trascău, 
Asociația Lumea ca Lumea, Cluj-Napoca, Asociația Alfa Grup, Cluj-Napoca şi Asociaţia Meşterilor Populari 
Clujeni. 

 
Succesiunea de activităţi derulate sub egida „Zilele Clujene ale Economiei Sociale” doreşte să stimuleze 
creşterea responsabilităţii sociale şi nivelul de implicare al tuturor actorilor locali angajaţi în dezvoltarea locală, 
prin dezvoltarea parteneriatelor şi acţiunilor conjugate între structuri de economie socială, comunităţi, mediu de 
afaceri şi universitar.  
 
Evenimentul este susţinut de: TVR Cluj, Agro TV,  Monitorul de Cluj şi Radio Cluj.  
 

                                                                Implicare & Participare activă 
     Parteneriat & Acţiune conjugată 
  Responsabilitate Socială 
 


