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Volumul apărut la Editura Expert (Bucureşti) se înscrie ca o
lucrare de pionierat în domeniul prezentării celor mai bune
practici din domeniul economiei sociale, menţionând faptul că
lucrarea reprezintă un demers finalizat în cadrul proiectului
Proactiv - de la marginal la incluziv. Proiectul menţionat este
un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013 şi implementat de către Asociaţia pentru Dezvoltare
şi Promovare Socioeconomică CATALACTICA - filiala
Teleorman, în parteneriat cu Aitoliki Development S.A., Local
Organization Authority - AITOLIA S.A. şi Institutul de Cercetare
a Calităţii Vieţii.
În contextul în care se vizează promovarea activă a
incluziunii sociale pe piaţa muncii, prin activarea economiei
sociale, a femeilor şi a grupurilor etnice, prin dezvoltarea de
parteneriate şi diseminarea de practici pozitive în regiunile de
dezvoltare Sud Muntenia şi Sud-Vest Oltenia, cartea constituie
o referinţă bibliografică recomandată specialiştilor din domeniul
incluziunii sociale, personalului din cadrul structurilor de
economie socială şi publicului larg.
Organizarea de seminarii, mese rotunde şi simpozioane,
schimb de bune practici, vizite de documentare, redactarea şi
publicarea unui manual de bune practici reprezintă
coordonatele specifice privind transferul de bune practici din
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alte ţări membre ale Uniunii Europene în domeniul economiei
sociale.
Conturarea unor elemente specifice la nivelul formelor de
manifestare a dinamicii dezvoltării economiei sociale în cadrul
Uniunii Europene indică o diversitate extinsă la nivel european,
aspect ce a fost analizat de autori în procesul de a identifica
progresul acestei forme de economie. Din această perspectivă,
„evaluarea” şi „bunele practici” se regăsesc şi sunt analizate în
detaliu pe tărâmul interdisciplinar şi foarte larg al domeniului
social, ceea ce este reliefat, pentru rigoare şi claritate, printr-o
succintă definire a acestora, dar şi printr-o analiză a acelor arii
conceptuale privind studierea relaţiei dintre evaluare şi bune
practici. Astfel, nevoile de dezvoltare ale organizaţiilor din
economia socială sunt evidenţiate de evaluarea celor mai bune
practici în acest domeniu, fundamente ce au asigurat şi
realizarea unui studiu de fezabilitate asupra potenţialului de
înfiinţare a unui centru de economie socială în regiunile Sud
Muntenia şi Sud-Vest Oltenia din România. În acest sens, în
lucrare se prezintă abordările metodologice referitoare la
cartografierea economiei sociale la nivel regional şi local, iar
această analiză reprezintă numai o secvenţă referitoare la
proiectarea metodelor şi elaborarea evaluării sociale şi
economice a creării de locuri de muncă şi a iniţiativelor
antreprenoriale din economia socială. Pentru atingerea acestui
scop, a fost desfăşurată o activitate de cercetare aplicativă de
birou, fiind căutate proiecte de cercetare existente în acest
domeniu şi, mai ales, abordările metodologice care au fost
folosite. Astfel, s-a constituit un material de bază pentru
specialiştii implicaţi în implementarea iniţiativelor în domeniul
economiei sociale, precum şi pentru ceilalţi cercetători implicaţi
în cartografierea economiei sociale.
Prin această lucrare de referinţă se vizează transferul de
experienţe, capacităţi şi bune practici în cadrul structurilor de
economie socială provenind din contexte socioculturale diferite.
Astfel, scopul acestei lucrări este acela de a asigura o
încadrare cât mai fidelă a economiei sociale în cadrul politicilor
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integratoare europene de incluziune socială şi de a furniza o
serie de exemple de bune practici înregistrate în Grecia şi în
alte state ale Uniunii Europene.
Volumul Cele mai bune practici în sectorul economiei
sociale în Grecia şi în alte state ale Uniunii Europene este
împărţit în patru secţiuni în care se dezvoltă aspectele
conceptuale şi ale politicilor de incluziune socială în raport cu
diferite metodologii de monitorizare şi evaluare (primele două
secţiuni), continuă cu o descriere a celor mai bune practici
evaluate pe baza unei grile comune de indicatori şi se
finalizează prin expunerea unor recomandări pentru
valorificarea bunelor practici. Astfel, în prima secţiune sunt
expuse principalele coordonate ale politicilor europene de
incluziune socială, corelate cu iniţiativele specifice economiei
sociale. În a doua parte se descriu principalele caracteristici ale
bunelor practici din domeniul social, se aduc o serie de
clarificări cu privire la importanţa şi rolul evaluării şi
monitorizării structurilor economiei sociale, prin utilizarea unor
metode ştiinţifice de cercetare şi se evidenţiază rezultatele
înregistrate în alte studii ce încearcă surprinderea bunelor
practici din domeniul economiei sociale. În capitolul al treilea
se prezintă indicatorii utilizaţi în cadrul proiectului pentru a
reliefa bunele practici din diferite ţări ale Uniunii Europene. În
acest sens, având la bază grila comună de indicatori stabilită
drept cadru de referinţă, se descriu opt dintre cele mai bune
practici identificate în Grecia şi în alte ţări europene.
Experienţele în sectorul economiei sociale înregistrate în alte
state membre ale Uniunii Europene au fost evaluate prin
identificarea unor trăsături comune: inovarea, viabilitatea,
colaborare puternică, management democratic şi abordarea de
jos în sus. Toate acestea dovedesc că economia socială poate
contribui în mod efectiv la coeziunea socială şi poate fi unul
dintre principalii jucători care luptă împotriva excluziunii
sociale. Acest capitol subliniază importanţa celei mai comune
resurse întâlnite în cadrul bunelor practici prezentate –
capitalul social – şi aduce argumente cu referire la relaţia
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circulară cu economia socială, oferind şi anumite direcţii de
dezvoltare a formulei ce activează potenţialul acestei forme de
economie socială. În capitolul al patrulea se doreşte a se
furniza un set de recomandări pentru valorificarea experienţei
înregistrate prin trasarea unor direcţii mari de continuare a
eforturilor de dezvoltare a economiei sociale. Se pune în
evidenţă economia socială din perspectiva reglementărilor
europene, precum şi legăturile dintre economia socială şi
politicile Uniunii Europene.
Volumul conţine o anexă în care se expune o varietate de
structuri europene implicate în domeniul economiei sociale, la
nivel european şi la nivel naţional, aspecte ce oferă
oportunităţile dorite experţilor în domeniu în a se documenta
suplimentar, precum şi de a iniţia eventuale schimburi de
experienţe cu entităţile respective.
După cum precizează şi autorii, această lucrare reprezintă
primul pas spre discutarea publică pentru ca activităţile de
economie socială să se dezvolte într-un mod eficient şi potrivit
în aceste două regiuni, precum şi ulterior în toată ţara.
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