INVITAȚIE
”Să acționăm împreună! – Implicarea cetățenilor împotriva excluziunii sociale”
Hotel “Bălți”, municipiul Bălți, Republica Moldova
27-28 mai, 2013
Sărăcia, precaritatea și inegalitățile sociale sunt în creștere în toate țările europene.
Peste 115 milioane de persoane sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în
Uniunea Europeană și sute de milioane de oameni trăiesc în condiții precare și nesigure,
temându-se pentru viitorul lor (dacă îşi vor menţine locul de muncă, unde vor trăi, cum
vor gestiona plata facturilor etc.).1
Sărăcia și precaritatea nu afectează doar bunăstarea materială a oamenilor, dar
cuprinde şi dimensiuni imateriale ale bunăstării, luând forme precum: teama faţă de
viitor, depresia, capacitatea scăzută de participare socială și politică prin accesarea
drepturilor, bunurilor, serviciilor, cunoştinţelor şi oportunităţilor.
Aceste probleme sociale în creștere nu pot fi abordate doar prin măsuri temporare,
direcționate sectorial sau prin practici caritabile, fiind necesară dezvoltarea unor
demersuri conjugate, care pun împreună actorii publici, societatea civilă și cetățenii
înșiși.
La întrunire vom explora posibilitatea inițierii procesului de construire a localității d-stră
ca teritoriu de coresponsabilitate, demers care să permită implicarea cetățenilor în
exprimarea dimensiunilor de bunăstare importante pentru viața lor, dar și în
dezvoltarea unor răspunsuri concrete, prin punerea în comun a așteptărilor, ideilor și
resurselor fiecăruia. Metodologia folosită în acest sens a fost dezvoltată de către
Consiliul Europei, Divizia de Coeziune Socială (wikispiral.org).
În timp ce explorează abordări noi/experimentale în cadrul unui proiect axat pe
combaterea sărăciei, Consiliul Europei invită cetăţenii şi reprezentanții administrației
publice locale la o întrunire cu scopul de a îmbina ideile, expertiza şi resursele în mod
colaborativ şi co-responsabil şi a le aplica în acţiuni concrete pe plan local.
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Obiectivele întâlnirii:
1. Aflați despre metodologia SPIRAL și proiectul Responding Together și rolul lor în
mobilizarea și reactivarea cetățenilor și a resurselor în localități
2. Descoperiți practici inovatoare în reducerea precarității și a inegalităților, crearea
locurilor de muncă și moduri inclusive de a răspunde nevoilor oamenilor, evitând
în același timp risipa
3. Identificați acțiuni și practici care combină forme cetățenești de solidaritate care
au deja loc în Republica Moldova și propuneți altele noi.
4. Sensibilizarea cu privire la posibilele forme de colaborare a instituțiilor publice și
cu inițiativele civice și a obține sugestii constructive și inspirație unul de la
celălalt.
Rezultatele așteptate:
1. Încurajarea unui discuții oneste din care participanții să învețe din succesele și
neajunsurile celorlalți. Asta va permite identificarea unor moduri în care
proiectele municipale pot fi completate și consolidate prin acțiuni civice, prin
colaborare, obiective, scopuri și idei comune.
2. Extinderea cunoștințelor participanților în privința resurselor (materiale și
imateriale) ce pot fi folosite la comun.
3. Explorarea modalităților de îmbunătățire a relației dintre cetățeni și instituții cu
privire la modalitățile de modelare unui mod mai cuprinzător de organizare
socială.
Întâlnirea „Să acționăm împreună! – Implicarea cetățenilor împotriva excluziunii” este
organizată de către Consiliul Europei și este prevăzută pentru data de 27-28 mai a.c.,
conform programului atașat. Întâlnirea va avea loc în incinta Hotelului Bălți, strada
Mihail Sadoveanu, nr. 1
Cazarea și masa pe parcursul evenimentului vor fi asigurate de către organizatori tot în
incinta Hotelului "Bălți".
În speranța că ne veți putea da curs invitației, vă rugăm să ne confirmați participarea la
întâlnire la adresa de email – andrei.trubceac@coe.int

