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Economia sociala, o solutie pentru mediul inconjurator
Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului pe piata muncii si
integrarea sociala a grupurilor vulnerabile prin sustinerea dezvoltarii structurilor
economiei sociale (ES).
Obiectivul va fi atins prin infiintarea a 4 structuri de
sprijin (centre de resurse) si a 4 intreprinderi sociale
(IS) in patru regiuni distincte ale tarii: Sud-Est, NordEst, Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia.
Activitatile proiectului
•

Cercetare pentru identificarea oportunitatilor de
dezvoltare a IS in domeniul colectarii selective a deseurilor

•

Infiintarea si functionarea structurilor de sprijin. Acestea vor functiona sub
forma unor centre de resurse, vor asigurara sprijinul necesar crearii si
functionarii IS.

•

Actiuni de informare si educare a grupurilor vulnerabile privind beneficiile
dezvoltarii IS. Vor fi vizate familii cu peste 2 copii, femei, persoane de etnie
roma, persoane care traiesc din venitul minim garantat, in special din mediul
rural etc.

•

Promovarea responsabilizarii comunitatilor in procesul de incluziune sociala prin
intermediul unor seminarii de lucru la nivel regional.

•

Identificarea si recrutarea a minim 80 de persoane (cate 20 in fiecare regiune)
care vor fi ulterior implicate in infiintarea si functionarea IS.

•

Infiintarea a 4 intreprinderi sociale in regiunile proiectului. Pentru functionarea
acestora se va asigura infrastructura necesara (spatiu, dotari, echipamente
tehnice de sortare-compactare a deseurilor etc.). In cadrul fiecarei IS vor fi
angajate minim 20 persoane apartinand grupurilor vulnerabile.
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Afacerea sociala din Merisani Judetul Arges
Ce va face IS din Merisani
Produse:
•

Compost

•

Ingrasamant natural

Servicii:
•

Servicii de de colectare a resturilor vegetale
provenite din activitati agricole

•

Servicii de colectare si procesare a gunoiului de
grajd

•

Servicii de salubrizare şi ecologizare

Afacerea dezvoltata are la baza un proces de colectare, prelucrare si compostare a
deseurilor organice, de origine animala si vegetala pentru realizarea produsului finit
numit compost. Afacerea se va concentra pe producerea si vanzarea compostului si
implicit pe prestarea unor servicii conexe produsului: serviciul de colectare a resturilor
vegetale provenite din activitati agricole (paie, coceni etc –in prezent incendiate pe
terenurile agricole dupa procesul de recoltare), colectarea gunoiului de grajd si
serviciul de salubrizare si ecologizare.
Principalele efecte benefice ale compostului si ingrasamantului natural
•

imbunatateste cresterea plantelor si a radacinilor

•

reduce viteza de cedare a elementelor nutritive

•

imbunatateste capacitatea de inmagazinare a apei, porozitatea solului

•

reduce eroziunea solului

•

reduce bolile plantelor

•

constitue o metoda eficienta de reciclare pentru reziduurile culturilor, reziduurile
din complexele de animale si pasari

______________________________________________________________________________________
Proiectul Economia socială, o soluție pentru mediul înconjurător este implementat de
Asociația Salvați Dunărea și Delta în parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA
www.eco-social.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investește în oameni!”

____________________________________________________________________________________
•

se obtine un ingrasamant valoros pentru agricultura, mai ales pentru sectoarele
legumicol si floricol, substituindu-se astfel ingrasamantului chimic folosit in
prezent

•

utilizarea compostului conduce la reducerea poluarii din agricultura

Cine desfasoara proiectul
Asociatia Salvati Dunarea si Delta in parteneriat cu SC ECo-Rom Ambalaje SA.
Finantator
Cofinantat

din

Fondul

Social

European,

prin

Programul

Operațional

Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Echipa locala- Structura de sprjin
Sorina Duta-Bunescu- coordonator structura de sprijin
Madalina Ghinea- expert economie sociala
Cristina Tamas- expert economie sociala
Maria-Magdalena Teleleu – expert economie sociala

Contact
Comuna Merisani, Sat Valcelele nr. 1142 Arges
sorinabunescu@yahoo.com
www.eco-social.com
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