ȘCOALA DE VARĂ ÎN ECONOMIE SOCIALĂ
Geta Mitrea[1]
În cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, imple‐
mentat Asociaţia Alternative Sociale, în parteneriat, cu Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice Bu‐
cureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, cofi‐
nanţat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor
Umane 2007‐2013 – Fondul Social European, unul dintre rezultatele
prevăzute a constat în realizarea unei școli de vară în domeniul
economiei sociale. Prin urmare, în perioada 22‐23 februarie 2013,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia
Alternative Sociale, Academia de Studii Economice Bucureşti şi
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România au organizat la
Iaşi şcoala de vară în economie socială pentru specialiștii din domeniul
incluziunii sociale.
Obiectivul evenimentului a fost cel de dezvoltare a competenţelor în
economie socială pentru specialiștii din domeniul incluziunii sociale
(asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, sociologi, jurişti). Acest
obiectiv este subscris scopului proiectului, care dorește să contribuie la
construirea capacității strategice a sectorului economiei sociale în
concordanță cu dezvoltarea sustenabilă, în vederea sprijinirii creșterii
economice prin incluziunea socială a grupurilor vulnerabile pe piața
muncii. Școala de vară a fost acreditată de Colegiul Național al Asis‐
tenților Sociali din România, iar participanții au obținut 2 (două) credite
profesionale.
Evenimentul s‐a derulat în Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu (MK),
Corp A, Bulevardul Carol I nr. 11, Iași, 700506 în cadrul Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, intervalul orar 8:00 – 18:30 în prima zi
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și 08:45 – 15:00 în a doua zi. Participanții la eveniment au avut opor‐
tunitatea de a beneficia de expertiza a trei experți implicați în imple‐
mentarea de proiecte în domeniul economiei sociale, și anume: asist. dr.
Florian SĂLĂJEANU, vicepreședinte al Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din România, conf. dr. Cristian POPESCU, Universitatea „Alexan‐
dru Ioan Cuza” din Iaşi și conf. dr. Florin LAZĂR, Universitatea din
Bucureşti.
Temele economiei sociale abordate cu aceasta ocazie au îmbinat
perspectivele sociale cu cele economice ‐ doi dintre formatori fiind de
profesie asistenți sociali, iar unul economist. Titlurile sectiunilor au
fost: „Studii de caz și modele de intervenție în Economia Socială” și „Stu‐
dii de caz și exerciții practice în Economie Socială” ‐ moderator asist. dr.
Florian SĂLĂJEANU; „Economia socială de piață, o soluție viabilă?” și
„Efectele politicilor sociale asupra bunăstării” ‐ moderator conf. dr.
Cristian POPESCU; „Economia socială – aspecte teoretice” și „Modele de
economie socială si aplicabilitatea acestora la grupuri vulnerabile” ‐
moderator conf. dr. Florin LAZĂR.
La eveniment au participat peste150 de persoane, respectiv ‐
specialiști în domeniul incluziunii sociale, studenți, cadre didactice și
membri ai echipei de implementare a proiectului Modelul Economiei
Sociale in Romania.
Evenimentul a fost evaluat de către participanți ca fiind: practic, edu‐
cativ, interesant, instructiv, nou, interesant, captivant, riguros, diversifi‐
cat, profesionist, dinamic, necesar etc. Printre recomandările transmise
de către participanți prin intermediul formularului de evaluare a acti‐
vității redăm o mică parte pentru a putea prezenta eficiența acestui
eveniment, astfel:
 „în întreprinderile de economie socială ar trebui integrate și ce‐
lelalte categorii de persoane vulnerabile, nu doar persoanele cu
dizabilități, de exemplu persoanele care au depășit vârsta de 45 de ani
și sunt în căutarea unui loc de muncă” (participant școală de vară)”.
 „să fie promovate în toată țara modelele de intervenție în eco‐
nomie socială” (participant școală de vară)”.
 ” în activitățile economiei sociale să fie implicate autoritățile locale
și centrale (participant școală de vară)”.
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Școala de vară în economie socială s‐a bucurat de succes prin nu‐
mărul mare de participanți care au fost interesați de tema abordată și s‐
au implicat în mod activ în dezbaterile interactive prevăzute în cadrul
evenimentului, prezentând propriile experiențe dobândite de‐a lungul
timpului. Participanții la eveniment și‐au manifestat interesul să mai
participe la alte evenimente organizate în cadrul proiectului și chiar la o
nouă ediție a școlii de vară în economie socială.
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