București - Ilfov
O regiune, o capitală, un oraș
cu o economie socială și solidară
Forum deschis al economiei sociale din București - Ilfov
(Dezbatere regională)
17 mai 2013,
București, Hanul lui Manuc

Eveniment de deschidere al ONGFest Târgul Economiei Sociale, ediția 2013

ONG Fest – Târgul Economiei Sociale, ediția 2013 este un eveniment național dedicat
promovării sectorului economiei sociale din România, ca promotor al schimbării la
nivel local.
În deschiderea acestui eveniment vă propunem să discutăm despre București şi
împrejurimile sale!

Trăim într-un oraş în care cele două milioane de locuitori au statistic cele mai ridicate
venituri din România. Bucureștiul, un oraș al contrastelor, în care vedem zilnic sute de
copii care cerșesc la semafoare și munți de gunoaie în zonele de periferie, se află pe
unul din primele locuri în topul celor mai poluate orașe de pe continent.
Actorii economiei sociale vor dezbate într-un forum deschis patru dintre cele mai
grave probleme cu care se confruntă Bucureștiul şi regiunile sale limitrofe cu scopul de
a găsi soluții concrete la realitatea urbană care ne înconjoară şi a le propune
autorităților publice.
Specialiști și activişti sociali, cu un portofoliu impresionant de proiecte, servicii și
chiar inovaţii sociale vor inventaria cauzele care stau la originea problemelor sociale
cu care se confruntă Bucureștiul, vor discuta despre modelele testate și vor propune
noi intervenții care pot contribui la rezolvarea problemelor puse în discuție.

9.30-10.00 Inregistrarea participantilor

Formatul întâlnirii va permite participanților să se implice activ în dezbatere și să vină
cu propuneri care ulterior vor fi articulate într-un document de poziție ce va fi transmis
autorităților publice.

Agenda evenimentului
09.3010.00

Înregistrarea participanților
Deschiderea evenimentului:
Cuvânt de deschidere, Ionuț Sibian, Director executiv, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

10.0010.30

Primăria - vocea cetățeanului pentru schimbarea Bucureștiului, Sorin Oprescu, Primarul
Municipiului București (tbc)
Ce fac ONG-urile pentru București - Nicușor Dan, Președinte Asociația Salvați Bucureștiul
Date vs. fapte – ce ne spun datele statistice despre problemele celei mai dezvoltate regiuni din
România, Ancuta Vameșu, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
București, orașul tuturor copiilor.
De ce avem încă pe străzi copii?
Facilitator: Voica Pop, UNICEF

10.30 –
12.00

Puncte de vedere:
 Gabriela Alexandrescu, Asociația Salvați
Copiii România
 Nicoleta Preda, SOS Satele Copiiilor
România
 Irina Zaharia, Organizația Umanitară
Concordia

12.00 –
12.30

Pauză de cafea și snack
București, orașul tuturor tinerilor al studenților, al ultrașilor și „al celor din
mahalale”
Facilitator: Andrei Popescu, ANPCDEFP

12.30 –
14.00

Puncte de vedere:
 Vlad Catuna, Make a Point - Pantelimon
 Mihail Bumbeş, Miliția Spirituală
 Marian Ursan, Asociația Carusel

București - un oraș care îi include pe marginalii
săi
Facilitator: Mircea Toma, ActiveWatch
Puncte de vedere:
 Cristina Eremia, Centrul Comunitar pentru
Educaţie Creativă şi Artă Activă la BOMBA
 Doina Crângașu, Confederația Caritas România
 Elena Adam, Samusocial din România

Metropola și suburbiile ei – Ce respirăm? Ce
relații se pot stabili între metropolă și
comunitățile rurale ale micilor fermieri din jud.
Ilfov
Facilitator: Dana Deac, jurnalist
Puncte de vedere:
 Costel Popa/Oana Neneciu, Centrul pentru
Politici Durabile Ecopolis
 Tiberiu Cazacioc, Slow Food Asociația Grupul de
Inițiativă Radu Anton Roman
 Gabriela Iordan, Viitor Plus

Eveniment organizat în cadrul proiectului ”Prometeus – promovarea economiei sociale în România prin cercetare, educaţie şi
formare profesională la standarde europene” (ID 57676), implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în
parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Universitatea Bucureşti - Facultatea de Sociologie, European Research
Institute on Cooperative and Social Enterprises şi Centrul Naţional de Pregătire în Statistică și cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în Oameni!

