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Primul seminar despre responsabilitatea socială
franco-română la Bucureşti

Bucureşti, 6 octombrie 2009 – Organizațiile partenere PARADA, Samusocial din România şi Ateliere Fără
Frontiere, în parteneriat cu Ambasada Franței în România şi CCIFER, cu sprijinul Fondului Social
European, organizează astăzi primul seminar de “Responsabilitate socială franco-română în noua
Europă”.
Obiectivul evenimentului, găzduit de Institutul Francez din Bucureşti, este discutarea strategiilor, a
modurilor de operare, a nevoilor şi a studiilor de caz în ceea ce priveşte proiectele de solidaritate
realizate în parteneriatul cu o serie de organizații non-guvernamentale, sectorul public şi sectorul privat,
cu o preocupare pentru dezvoltarea durabilă. De asemenea, o atenție deosebită este acordată
problematicii integrării socio-profesionale a persoanelor aflate în situație de excludere.
Seminarul cuprinde mese rotunde care reunesc directori şi responsabili de comunicare ai unor companii
franco-române, cât şi ai organizațiilor non-guvernamentale. Seminarul abordează probleme referitoare
la reflecția strategică asupra responsabilității sociale, având ca teme de discuție : Politica de
Responsabilitate Socială a companiilor, Tipuri de parteneriat de care asociațiile au nevoie, Co-finanțarea
proiectelor susținute din fonduri publice şi Modalități de integrare în cadrul firmelor a persoanelor aflate
în dificultate.
Raluca Gheorlan, Director Executiv Ateliere Fără Frontiere: ‘’Acest seminar este o întâlnire importantă
pentru a pune bazele unui parteneriat complex public – privat – asociativ care să răspundă nevoilor
comunității.’’
Ionut Jugureanu, Director Executiv Fundația Parada: “Sperăm ca acest eveniment să reprezinte începutul
unei colaborari reale și structurate dintre societatea civilă și actorii economici importanți, în special
francezi. Franța a reprezentat istoric un model în dezvoltarea şi modernizarea României. Apoi, consider
că avem obiective comune: de a susține dezvoltarea durabilă într-o societate responsabilă.”
Mirela Alexe, Director Executiv Samusocial România: “Primul seminar franco – român de
responsabilitate socială va aduce în discuție probleme cu care se confruntă frecvent organizațiile
neguvernamentale şi mai ales importanța existenței unui parteneriat public-privat care să susțină
durabilitatea intervenției acestora în societate. Este important să definim aceste probleme şi să

încercăm să conturăm rezolvările lor, pentru a dezvolta pe viitor parteneriate mai stabile şi mai
durabile.’’
Evenimentul va concluziona cu propunerea unei agende de responsabilitate socială, urmând o
ceremonie de premiere, proiecția filmului PA-RA-DA şi un cocktail oferit de Ambasada Franței în
România.
Seminarul Responsabilitatea socială franco-română în noua Europă este realizat de organizațiile
partenere PARADA, Samusocial din România şi Ateliere Fără Frontiere şi se bucură de sprijinul Uniunii
Europene, al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi al Fondului Social European. De
asemenea, seminarul este organizat în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură
Franceză în România (CCIFER) şi Ambasada Franței în România.
Despre Ateliere Fără Frontiere România

ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE este o asociație română non profit a cărei misiune este incluziunea
socioprofesională a persoanelor în mare dificultate printr-o activitate economică şi solidară: reciclarea şi
recondiționarea calculatoarelor colectate de la companii şi instituții responsabile social. Prin atelierul de
inserțiune, asociația Ateliere Fără Frontiere propune un dispozitiv inovant de inserțiune
socioprofesională pentru combaterea excluziunii şi un demers integrat de dezvoltare durabilă.
Despre Parada
Fundația PARADA este o organizație română neguvernamentală, apolitică, nonprofit, al cărei scop statutar îl
reprezintă sprijinirea copiilor, tinerilor şi familiilor fără adăpost, prin intermediul unor servicii integrate de
asistență socială, educativ-formative şi de integrare socio-profesională, în acord cu Convenția Națiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului. Fundația PARADA este membră a FONPC - Federația ONG-urilor pentru protecția
copilului, precum şi a Rețelei Romanian Harm Reduction Network.
Trupa de circ PARADA este formată din copii şi tineri în situații dificile de viață, integrați într-unul dintre serviciile
Fundației. Ei reprezintă Fundația PARADA atât în spectacole de caritate, în spitale, centre de plasament, şcoli sau
case de bătrâni cât şi la importante manifestări culturale naționale şi internaționale.
Despre Samusocial
Samusocial din România este singura organizație din Bucureşti care furnizează servicii de asistență socială,
psihologică şi medicală persoanelor adulte fără adăpost, printr-un Centru de informare, orientare şi consiliere
socială şi psihologică. Pentru a completa activitatea centrului, a fost dezvoltată şi o activitate de ieşire în
întâmpinarea persoanelor adulte fără adăpost prin 4 echipe mobile răspunzând astfel unei nevoi complementare
de asistență - permanentă prin centrul fix şi de urgență prin echipele mobile.
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