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Rezumat  Articolul prezintă rezultatele implementării uneia dintre activităţile proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”: realizarea unui program de formare specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale. În descrierea acestei activităţi se prezintă stagiul practic desfăşurat în întreprinderi sociale din Italia cu accent pe câteva experienţe care au avut ca scop îmbogăţirea participan-ţilor la proiect cu informaţii şi modele de bune practici din zona Milano. Profesio-nalismul celui care pleacă la drum este dat de cei pe care îi alege să-i facă ghidajul, în cazul de faţă de cei care stabilesc drumul de la incluziune la coeziune socială. 

Cuvinte cheie: cooperative sociale, informare, 
 consorţiu, coeziune socială  În România, în perioada ianuarie 2011 - decembrie 2013 se imple-mentează proiectul „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţio-nal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se desfăşoară la nivelul a trei regiuni ale ţării, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Centru acoperind judeţele: Vâlcea, Mehedinţi, Olt, Dolj, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Buzău, Constanţa, Brăila, Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Gorj. Obiectivul 
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general al proiectului este dezvoltarea sectorului economiei sociale la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru. Pentru atingerea obiec-tivului general, sunt prevăzute următoarele obiective specifice: 1. Creş-terea gradului de informare şi de interes faţă de economia socială la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru; 2. Dezvoltarea abilită-ţilor şi competenţelor grupurilor vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Sud-Est şi Centru, în domeniul antreprenoriatului social; 3. Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor de sprijin pentru structurile economiei sociale. Dintre activităţile proiectului menţionăm: realizarea a două stu-dii în domeniul economiei sociale, unul realizat la nivelul României şi altul la nivelul Italiei, o ţară cu tradiţie în dezvoltarea structurilor eco-nomiei sociale; desfăşurarea unei campanii de informare şi conştienti-zare cu privire la economia socială la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru; realizarea unui program de formare specialişti şi forma-tori în domeniul economiei sociale; derularea programului de formare „Dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru grupurile vulnerabile”; derularea unui program de formare pentru managerii de întreprinderi sociale; crearea unei reţele de Centre de Suport pentru Structurile Eco-nomiei Sociale; înfiinţarea a trei întreprinderi sociale (câte una în fiecare regiune); înfiinţarea unui Consorţiu al întreprinderilor sociale nou create - structură asociativă care va funcţiona ca o organizaţie de tip „umbrelă” ce va promova interesele comune ale organizaţiilor ce vor adera la această structură. Implementarea proiectului este asigurată de Fundaţia Inimă pentru Inimă din Vâlcea în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepis-copia Tomisului şi Arhiepiscopia Sibiului, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Consorţiul Cooperativa Muncă şi Solidaritate - Societatea Cooperativelor Sociale, Comunità Nuova şi Associazione Bambini In Romania[1]. În cadrul acestui articol vom prezenta una dintre activităţile desfăşurate: realizarea unui program de formare specialişti şi formatori în domeniul economiei sociale. Din această activitate vom descrie stagiul practic desfăşurat în întreprinderile sociale din Italia cu accent 
                                                [1] http://www.ipi.ro/proiectero/economia.html 
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pe câteva experienţe care au avut ca scop îmbogăţirea participanţilor la proiect cu informaţii şi modele de bune practici din zona Milano.  Ca urmare a faptului că intervenţia statului a fost considerată insufi-cientă pentru a răspunde tuturor nevoilor şi problematicilor sociale, în Italia au luat fiinţă cooperativele sociale ca structuri private orientate spre nevoile cetăţenilor. Legea 381/1991 reglementează măsurile de integrare în muncă a persoanelor defavorizate accentuând rolul şi importanţa cooperativelor sociale în promovarea interesului comu-nităţii, a integrării psihosociale a tuturor cetăţenilor (art.1, alin.1, legea 381/1991). Cooperativele sociale sunt prezentate în această lege ca fiind expresia reciprocităţii potrivit căreia obiectivele depăşesc intere-sele particulare ale acţionarilor vizând satisfacerea unui interes general care priveşte întreaga comunitate. Prin intermediul proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!” a fost facilitat accesul pentru 25 de participanţi români la informaţii privind cele două domenii în care au fost clasificate co-operativele sociale italiene: cooperative sociale de tip A – din care fac parte cooperativele sociale care gestionează servicii medico-sociale şi educaţionale (art.1, alin.1, lit. A, legea 381/1991) - şi cooperativele sociale de tip B – din care fac parte cooperativele sociale care gestio-nează servicii din domeniul agricol, industrial, comercial sau din sec-torul „servicii” cu scopul furnizării unor locuri de muncă pentru per-soanele dezavantajate.  Organizatorii stagiului au structurat activitatea de formare pe două paliere: o instruire teoretică realizată de experţi italieni şi vizite de studiu la cooperative sociale pentru a clarifica în practică aspectele dezbătute la cursurile de informare teoretică. În cadrul activităţii de instruire teoretică au fost abordate subiecte precum: întreprinderile sociale în context european (definiţia întreprin-derilor sociale; beneficiile întreprinderilor sociale; transformarea siste-melor de asistenţă socială datorită întreprinderilor sociale; politici pen-tru dezvoltarea intreprinderilor sociale); cooperativele sociale şi con-sorţiile (cooperative sociale – prezentare caracteristici; tipologia coope-
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rativelor sociale; aspecte sociale ale cooperativelor; structura de per-sonal a cooperativelor sociale – membrii, contracte de muncă, voluntari, funcţii onorifice; cooperativele sociale de tip consorţiu; constituirea consorţiilor – scop, obiective; politici ale consorţiilor; tipologia consor-ţiilor sociale; specificul cooperativelor şi consorţiilor italiene) şi studii de caz – cele mai bune practici (OASIS II, Emmaus, Demeter). Sintagma „persoane dezavantajate” este definită în cadrul aceleiaşi legi (381/199, art.4, alin.1) ca sumarizând o multitudine de categorii de persoane care din diverse motive personale, socio-economice, culturale au ajuns în situaţia de dificultate/ vulnerabilitate, confruntându-se preg-nant cu riscul marginalizării socio-profesionale. Cooperativele de tip A apar ca urmare a nemulţumirii persoanelor vulnerabile sau a familiilor acestora privind modul în care statul răs-punde nevoilor lor. În cadrul proiectului „Economia socială - şanse reale pentru o viaţă mai bună!”, activitatea „organizarea unui stagiu de pregătire teoretică şi practică, în Italia, cu durata de 10 zile, pentru 25 de specialişti români” a fost vizitată Cooperativa de tip A OASIS II. Istoria acestei structuri împărtăşită de cei care acum coordonează şi conduc această cooperativă este legată de acţiuni de voluntariat, de dorinţa unei persoane din zonă care a avut deja câteva dotări tehnico materiale şi acţiuni incipiente de animaţie pentru persoane cu dizabilităţi dar şi de implicarea altei persoane care organiza activităţi de petrecere a timpului liber pentru tinerii cu dizabilităţi. Aceste activităţi au început să se desfăşoare într-un mod tot mai organizat şi au ajuns să se unească într-un centru educaţional susţinut atât de autorităţile locale, cât şi de sponsori privaţi, dar şi de familiile celor pentru care se organizau aceste activităţi. La început acest centru funcţiona ca un centru de zi având între 9 şi 16 beneficiari (în anul 1995). Apoi numărul acestora a crescut ajungând la 30. Serviciile oferite în cadrul centrului erau adaptate nevoilor lor dar ţinând cont de potenţialul de relaţionare, de autonomie şi de comunicare al persoanelor cu dizabilităţi benefi-ciare: ateliere de dulgherie, bijuterii, porţelan, grădinărit, lucru în lut şi 
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atelierul de teatru. Aceştia se încadrau în următoarele grupe de vârstă: 20-30 ani, 30-40 ani (cei mai mulţi) şi 40-50 ani. În plus, faţă de centrul de zi, coordonatorii centrului au identificat nevoia înfiinţării unui serviciu rezidenţial pentru persoanele cu dizabi-lităţi. Această nevoie a apărut din dorinţa familiilor şi a celor care aveau în întreţinere persoane cu handicap de a avea o vacanţă, iar în anul 2001 au înfiinţat mai întâi un serviciu rezidenţial temporar (într-un aparta-ment pus la dispoziţie de primărie), pentru ca în 2006 să construiască o comunitate în sine care să deservească mai multe oraşe (pe zona unui fost parc militar). Unul din profesorii care lucrau în această cooperativă socială a dezvoltat un proiect de recreere a persoanelor cu dizabilităţi. „Noi încercăm să acoperim toate zonele în care identificăm nevoi” ne declara unul din coordonatorii cooperativei. La momentul vizitei coope-rativa deservea nouă municipalităţi din zonă, iar bugetul era asigurat în cea mai mare parte de autorităţile locale, la care se adăugau donaţiile unor persoane binevoitoare, ale unor bănci sau ale familiilor benefi-ciarilor. Cooperativa are aproximativ 65 membrii: asistenţi sociali (2), asistenţi medicali, profesori (20) etc., un consiliu de administraţie for-mat din şapte persoane cu un preşedinte, un vice-preşedinte, un direc-tor de servicii, dar şi coordonatori ai serviciilor, operatori şi un secre-tariat. „Voluntarii joacă un rol indispensabil. Fără ei operatorii nu ar fi în măsură să acopere toate activităţile” ne-a spus preşedintele coope-rativei. Sunt preocupaţi să găsească mereu fonduri care să completeze bugetul acordat de către autorităţile statului. Coordonatorii acestei cooperative consideră că excelează în modul în care se lucrează pe ateliere, prin felul în care pun în valoare potenţialul beneficiarilor şi le arată acestora finalitatea muncii lor (produsele sunt compatibile şi se vând pe piaţă) şi nu în ultimul rând prin felul în care cooperează şi-şi armonizează munca voluntarii, specialiştii şi operatorii pentru atinge-rea misiunii cooperativei OASIS II. Pe de altă parte, cooperativele sociale de tip B din Italia realizează activităţi productive cu scopul facilitării accesului persoanelor defavo-rizate pe piaţa muncii şi sporirii potenţialului acestora de integrare. Una 
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din cooperativele sociale de tip B vizitate în cadrul proiectului a fost Emmaus[1]. Înfiinţată în 1986 de un preot, cooperativa oferă servicii pentru persoane cu handicap mental în vederea integrării/ reintegrării lor profesionale ulterioare. În cadrul cooperativei se realizau icoane, imagini biblice, reproduceri artistice, filtre de bucătărie, ansambluri din carton etc. aceasta deservind două localităţi. De la înfiinţare până la momentul vizitării ei în cadrul proiectului menţionat a oferit servicii pentru aproximativ 160 de persoane cu handicap mental din care 30 au reuşit să se integreze pe piaţa muncii după sprijinul primit în cadrul cooperativei. „Totul a început din dorinţa de a oferi o ocazie de socia-lizare, de a ieşi din casă, pentru tinerii cu dizabilităţi pentru că mulţi dintre părinţii acestora au avut tendinţa de a-i ţine în casă şi de a ascunde problema lor”, a povestit coordonatorul. Funcţionarea cooperativei Emmaus se bazează pe voluntari şi 6 profesionişti. Beneficiarii au vârste cuprinse între 25 şi 60 ani, dar majoritatea se încadrează în grupa de vârstă 40-45 ani. În total sunt aproximativ 40 membri incluzând angajaţii, voluntarii şi familiile cu handicap. Cooperativa e condusă de un consiliu format din şapte per-soane şi dispune de un birou administrativ. La factori de excelenţa, coordonatorul menţionează modul în care asociază atenţia pe care o acordă nevoilor individuale cu afacerile. Din toate experienţele împărtăşite de cei care operează în domeniul economiei sociale în zona vizitată au reieşit idei precum: eficacitatea organizaţională se bazează pe abordări multidimensionale; performan-ţa unei organizaţii definită de poziţia producţiei pe piaţa nu înseamnă succesul organizaţiei respective; succesul unei organizaţii din acest domeniu este menţinerea identităţii organizaţiei, atingerea obiectivelor etice şi sociale; identitatea şi scopurile sociale inspiră acţiunile şi activi-tăţile cooperativelor sociale. 
                                                [1] www.coopemmaus.it accesat în 02.12.2011 




