
 
 

PROPUNERE DE COLABORARE 

 

 

Asociația CRIES –Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare și partenerii săi au 

deosebita plăcere de a vă invita să participați la acțiunea inovativă 

Caravana pentru promovarea economiei sociale și solidare în școlile profesionale și 

tehnice, prevăzută pentru perioada mai-iunie 2018. 

 

Caravana este începutul unei colaborări, deosebit de interesante, și exprimă crezul nostru în 

conceptul de economie socială. Interesul la nivel european este dovedit prin diferitele 

concepte similare- echivalente, ca de exemplu: întreprinderi sociale, cooperative de 

producători, magazine de comerț echitabil, grupuri de achiziții solidare, microcreditare socială 

și finanțare etică. 

 

Dorim să susținem IMPREUNĂ promovarea economiei sociale și solidare, deoarece:  
 Economia socială și solidară este un domeniu în dezvoltare, La nivel european, 

economia socială asigură 13,6 milioane locuri de muncă remunerate (echivalent a 

aproximativ 6,3% din populația activă din UE); 

În România, domeniul cuprinde aprox. 1,7% din populația activă
1
, deci este loc de mai 

bine! și împreună putem aduce schimbarea!  

 Economia socială și solidară se bazează pe valori și practici incluzive -

solidaritate, empatie, participare, atitudine pro-activă-, promovează un mod 

diferit de a face afaceri, punând efieciența economică în serviciul nevoilor sociale.  

Suntem PARTENERI cu scolile inovative, care urmăresc dezvoltarea 

competențelor cheie, transversale, așa cum au fost acestea definte de către Comisia 

Europeană: competențe sociale și civice; inițiativă și antreprenoriat; conștientizare și 

exprimare culturală. 

 Economia socială și solidară are oferte excelente de voluntariat/practică la nivel 

local, acestea trebuie cunoscute de către tineri.  

 

Dorim să valorificăm ideile și contribuția dumneavoastraă în cadrul Caravanei pentru 

promovarea economiei sociale şi solidare, care în mod concret va asigura cadrul pentru 

desfăşurarea a două ateliere de lucru adresate elevilor cuprinşi în şcoli profesionale şi tehnice, 

după cum urmează: 

 Atelierul 1 INTERACTIV CU ACTIVITATE PRACTICA, INDRAGITA DE ELEVI, în 

perioada 21-31 mai 2018: VA FI PREGĂTIT printr-o sesiune de intercunoaștere si 

introducere în elemente inovatoare ale conceptului si PRACTICII de economie 

socială, cu EXEMPLE INTERESANTE, (3 ore): în perioada 07-18 mai 2018; 

 

 Atelierul 2: Explorarea oportunităților de învățare și voluntariat în întreprinderile 

sociale din Timișoara (3 ore): în perioada 4-18 iunie 2018. 

                                                           
1 Cf Evoluții recente ale economiei sociale în UE. CIREC, 2017. 



În cadrul programului putem implica în această perioadă doar un număr limitat de școli si 

elevi, însă avem intenția să continuăm demersul nostru, pe baza rezultatelor și recomandărilor 

pe care le culegem. 

 

Dacă această oportunitate v-a trezit interesul, vă rugăm să ne contactați, pentru a fi 

printre cele: 
 4 școli profesionale și tehnice din Timișoara; 

 100 de elevi, care vor participa la activitățile prevăzute; 

 8 cadre didactice implicate. 

 

Programul Caravanei va fi dezvoltat într-o manieră colaboartivă prin implicarea unor experți 

în domeniul economiei sociale și a unor persoane cu experiență în dezvoltarea unor programe 

educaționale pentru tineri.  

 

Programul acoperă toate costurile aferente acestor sesiuni, pentru elevi și profesorii 

cooronatori, și dorim interes și seriozitate! 

 

Oferim în schimb: 

 recunoașterea acestei implicări într-un proiect european pentru profesori și elevi,  

 veți fi primii cu care vom dezvolta viitoare intervenții locale și internaționale în acest 

domeniu! 

 

Vă asteptam dragi colegi să vă exprimați interesul, dacă doriți să fiți parte a acestei experiențe 

inovative cu un grup de elevi! Ne puteți contacta printr-un simplu e-mail la adresa 

mihaela.vetan@cries.ro sau la numărul de telefon 0741-232602  – și vă vom confirma locurile 

disponibile pentru dumneavoastră. 

 

Vă multumim dacă precizați în mesajul dvstră: 

nume&prenume al profesorului coordonator cu date de contact (telefon, adresă de email), 

numele școlii și numărul de elevi participanți cu specializarea elevilor.  

 

În speranța că veți răspunde pozitiv invitației noastre, rămânem la disopziția dumneavoastră 

cu alte informații suplimentare. 

 

Cu respect, 

Mihaela Vețan 

Președinte CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare 

www.cries.ro 
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