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COMUNICAT PRESĂ 

Lansare Structură de Economie Socială 

Asociaţia de dezvoltare prin creativitate 

PROIECT „ECONOMIA  SOCIALĂ - Instrument de creştere a calităţii vieţii” 

POSDRU/168/6.1/S/146120 

Locaţia:  Hotel Plaza - Târgu Mureş         Data:     25.06.2015              Ora :     18:00  

Asociația Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC – Filiala Arad, în calitate 

beneficiar, alături de partenerii : Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență 

Socială ASSOC, Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia 

Mare, Aproximar -  Cooperativa de Solidaredade Social, CRL vă informează cu privire la 

faptul că, Joi 25 iunie 2015 va avea loc evenimentul de lansare a Centrului de meditaţii 

„Asociaţia de dezvoltare prin creativitate - ACADEMIA ISTEŢILOR”.  

Acesta reprezintă o structură de economie socială creată în cadrul proiectului 

POSDRU/168/6.1/S/146120 „Economia socială- instrument de creştere a calităţii vieţii”, 

proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1. Având un 

caracter regional, implementarea sa vizează regiunile Nord-Vest, Centru şi Vest cu 

beneficiari atât din mediul rural, cât şi din cel urban. 

Proiectul a debutat în 1 octombrie 2014 şi are ca obiectiv general dezvoltarea conceptului 

de economie socială, sprijinirea şi promovarea grupului vulnerabil din cele trei regiuni, în 

vederea accesului şi dezvoltării durabile în ocupare, pe o piaţă a muncii flexibilă şi 

inclusivă, îmbunătăţind gradul de informare şi conştientizare a resurselor umane. 

Structura de economie socială care urmează a fi inaugurată îşi propune să devină un sprijin 

pentru educaţie, contribuind intens la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului 

cuprins în sistemul educativ. 

Evenimentul se va desfăşura în incinta Hotelului Plaza începând cu orele 18:00. 

 

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să ne contactaţi:  

DALALĂU Roxana – Manager SES, tel.0749480635, email: www.academiaistetilor@gmail.ro  

IUGA Georgeta – expert informare şi publicitate, tel.0745478822, email: gafiuc@yahoo.com 
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