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Editorial
La aproape zece ani de la declanșarea crizei economice și financiare, cu toate că există semne pozitive în mai multe state membre, UE se
confruntă în continuare cu o rată ridicată a șomajului. În ciuda îmbunătăţirilor recente, 8,6% din populația activă – aproape 21 de milioane de
persoane – nu avea un loc de muncă în 2016.

Unele forme de șomaj trebuie abordate cu prioritate. Aproape 50% din șomaj este de lungă durată, ceea ce conduce la deprecierea
competențelor, reducerea legăturii cu piața forței de muncă și un risc mai ridicat de excluziune socială. Șomajul în rândul tinerilor este o altă
problemă presantă; acesta atingea 19% în 2016. Femeile, în special mamele și alte persoane care au responsabilităţi de îngrijire, sunt
subreprezentate în rândul forței de muncă.

Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau al excluziunii sociale în UE a crescut de la 116 milioane în 2008 la aproape 118 milioane în
2016. Șomajul este una din cauzele principale ale acestei situații; munca înlesnește, de obicei, participarea deplină în societate, crearea de
rețele sociale și fructificarea potențialului acestora. Această situaţie trebuie analizată împreună cu eforturile noastre de a gestiona situația
migrației.

Ar trebui să avem în vedere oportunităţile, dezvoltarea tehnologică, schimbarea demografică, globalizarea și noile modele de producție care tind să încurajeze dumpingul social, exploatarea forței de muncă,
apariția ideologiilor care resping solidaritatea și eroziunea beneficiilor modelului social european. Locurile de muncă bune, stabile și cu normă întreagă se pierd, fiind înlocuite cu diferite tipuri de muncă
neregulamentare, precare sau remunerate atât de slab, încât nici măcar nu oferă o soluție pentru a ieși din sărăcie. Din păcate, „lucrătorul sărac” este un concept pe care nu-l putem ignora în Europa.

În acest context, Premiul pentru societatea civilă 2017 al Comitetului Economic şi Social European recompensează proiectele care promovează locuri de muncă de calitate și antreprenoriatul. Proiectele se
axează pe tineri, migranți și alte categorii de persoane care întâmpină dificultăți să intre pe piaţa forţei de muncă.

Este o mare plăcere și un privilegiu să înmânez acest premiu câștigătorilor. Aș dori să felicit cu această ocazie și să aduc un omagiu pe deplin meritat tuturor persoanelor și organizațiilor societăţii civile care,
prin eforturile susținute și angajamentul lor pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, sunt un exemplu pentru noi toți. Anul acesta au fost doar cinci câștigători, dar dacă ne uităm la numeroasele propuneri
excelente primite, societatea europeană câștigă prin angajamentul societăţii civile.

Georges Dassis, Președintele CESE

Publicații noi
Broșura „Premiul CESE pentru societatea civilă”
CESE a publicat o broșură în care prezintă cele cinci proiecte câștigătoare și furnizează informații generale despre Premiul pentru societatea civilă.
Broșura poate fi descărcată la adresa: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Știrile CESE
Proiectul „Discovering hands” din Germania este câștigătorul locului întâi al Premiului CESE pentru societatea civilă 2017
Iniţiative din Grecia, Belgia, Italia și Spania sunt, de asemenea, premiate

Proiectul „Discovering hands” din Germania, care se ocupă de pregătirea femeilor nevăzătoare sau cu probleme de vedere pentru ca, apelând la acuitatea lor tactilă superioară, să creas

Cele cinci proiecte câştigătoare ne arată ce fac ONG-urile din Europa pentru a ajuta unele dintre cele mai vulnerabile și dezavantajate grupuri ale societății să intre pe piața forței de muncă

„Este o mare plăcere și un privilegiu să înmânez acest premiu câştigătorilor. Aș dori să felicit cu această ocazie și să aduc un omagiu pe deplin meritat tuturor persoanelor și organizațiilor s

REvive Greece îi ajută pe refugiați, solicitanţi de azil și migranți să se integreze în țările-gazdă, oferindu-le posibilitatea de a participa la cursuri de programare informatică și punându-i în c
spaniol Laundry ID condus de Institute of Robotics for Dependency (IRD) vizează crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu handicap într-o spălătorie reamenajată din punct d

Cei cinci câştigători au fost aleși dintr-o listă de peste 100 de proiecte. Numărul mare de candidaturi pentru Premiul pentru societatea civilă 2017 arată că șomajul este în continuare o prob

Premiul CESE pentru societatea civilă – fapte și cifre

Premiul pentru societatea civilă, lansat în 2006, este acordat pentru „răsplătirea excelenței în inițiativele societății civile”. În fiecare an, premiul acoperă diferitele aspecte ale activității CESE, fiind deschis tuturor organizațiilor socie

Aflat la cea de-a 9-a ediție, Premiul pentru societatea civilă 2017 a recompensat proiecte inovatoare care promovează locuri de muncă de calitate și spiritul antreprenorial, combat excluziu

În 2017, CESE a primit 111 candidaturi din 25 de state membre. O comisie de evaluare compusă din 10 membri, printre care președintele CESE și cei doi vicepreședinți, președinții Grupurilo

În ediţiile precedente au fost recompensate iniţiative menite să îmbunătățească viața refugiaților și migranților, proiecte de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, de sprijinire a comu
Detalii suplimentare cu privire la Premiul pentru societatea civilă 2017 sunt disponibile aici. Prezentarea video a proiectelor câștigătoare poate fi accesată aici. (sg/ac)

Câștigătorul premiului întâi, proiectul „Discovering Hands”: „Premiul CESE ne deschide multe noi oportunități”
Întrucât organizația este gata să se extindă pe plan internaţional, directorul ei general, dl Frank Hoffmann, afirmă că premiul va fi folosit pentru a finanța formarea de
CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră.

Discovering Hands: Proiectul „Discovering Hands” vizează să îmbunătăţească calitatea depistării timpurii a cancerului la sân într-un mod cât mai uman, transformând o dizabilitate în cap

Următoarea provocare pentru proiectul nostru este ca acest model, care este deja bine pus la punct, să fie adus și în alte țări europene, iar în acest sens, premiul CESE ne deschide multe n

O întreprindere socială trebuie să aibă întotdeauna un obiectiv clar al activității sale, pe care să-l urmărească cu strictețe. În acest fel, toate eforturile vor fi încununate de succes.
În ce fel veți folosi finanţarea obținută pentru a ajuta în continuare comunitatea?

Cu ajutorul finanțării prin Premiul pentru societatea civilă vom sprijini dezvoltarea unor noi domenii de activitate pentru femeile nevăzătoare care practică examinarea tactilă – de exemplu, formarea de instructori pentru autoexami

Suntem acum în măsură să beneficiem de sprijinul sectorului privat și să declanșăm o reacție în lanț, afirmă organizația REvive Greece

Îmbinarea caracterului caritabil cu un serviciu care satisface nevoile întreprinderilor din domeniul TIC și cererea de competențe IT de pe piață va ajuta organizația REvi
CESE Info: Ne-ați putea preciza ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră primirea acestui premiu?

REvive Greece: Primirea acest premiu a reprezentat atât o mare onoare, cât și o recunoaștere a faptului că activitatea noastră are un impact direct asupra celor care au nevoie de sprijin s

Suntem ferm convinși că orice organizație care urmărește să aibă un impact social trebuie să încerce să găsească o soluție avantajoasă pentru toate părțile interesate. Actele caritabile sunt o componentă esențială a solidarității în
Cum veți utiliza aceste fonduri pentru a ajuta mai bine comunitatea?

Scopul nostru este de a ne intensifica activitatea și de a spori numărul de studenți, aceasta nefiind o sarcină ușoară. Avem nevoie de o școală mai mare și de mai multe dotări. Mai mult decât orice, ne trebuie oameni capabili să ne

DUO for a JOB: A sosit momentul să trecem la fapte pentru ca fiecare să-și poată găsi, prin muncă, locul cuvenit în societate

Există încă un mare decalaj, în orașele europene, între persoanele provenite dintr-un context de migrație și localnici, în ceea ce privește accesul pe piața forței de mun
CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră primirea acestui premiu.

DUO for a JOB : Orașele europene sunt tot mai diverse, mai globalizate și mai multiculturale. Deși, până în prezent, ele au depus eforturi pentru a valorifica potențialul persoanelor provenite dintr-un context de migrație, există încă
A sosit momentul să ne concentrăm eforturile pentru a ne asigura că fiecare își găsește locul cuvenit, în special prin muncă, pentru a-și construi un viitor mai bun.

Premiul acordat de CESE reprezintă confirmarea faptului că eforturile noastre se înscriu în tendința globală de consolidare a egalității de șanse. Este o onoare și, totodată, o ocazie extraordinară de a ne întâlni și de a discuta cu iniți
Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă succes în desfășurarea unor astfel de activități și programe?
Credem că îndrumarea interculturală și intergenerațională reprezintă un instrument foarte puternic pentru a încuraja integrarea profesională și pentru a consolida coeziunea socială.

Pentru a-i spori eficacitatea, cred că trebuie să o tratăm ca pe activitate de bază, care să beneficieze de o abordare structurată, cu un cadru de sprijin puternic (formare, manuale, supraveghere etc.). Prin urmare, trebuie create par

O atitudine profesională bazată pe receptivitate, asociată cu standarde ridicate de primire și cu focalizarea pe relațiile dintre mentori și beneficiari constituie, de asemenea, factori semnificativi pentru succesul acestui tip de proiect
Cum veți utiliza aceste fonduri pentru a oferi ajutor suplimentar în cadrul comunității?

În mod specific, premiul pe care îl vom primi astăzi va fi investit direct în optimizarea programului nostru, atât în ce privește calitatea, cât și numărul de beneficiari, în special prin deschiderea de sucursale în alte orașe europene, ca

Premiul pentru societatea civilă va fi rampa noastră de lansare către Europa – Progetto Quid

Această întreprindere socială cu sediul la Verona intenționează să folosească Premiul pentru societatea civilă pentru a cumpăra utilaje mai sofisticate, a recruta un număr mai mare de persoane defavoriz
CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră primirea acestui premiu.

Primirea acestui premiu este o onoare pentru Quid și ne oferă ocazia de a ne consolida credibilitatea și a ne îmbunătăți vizibilitatea. Acest lucru înseamnă mult pentru noi, dat fiind că intenționăm, pe termen scurt, să stabilim conta

Sfatul pe care l-a primit Quid la înființare, care s-a dovedit esențial pentru succesul nostru: crearea unor rețele puternice cu parteneri locali. În plus, recomandăm ca oricine dorește să lanseze proiecte similare, să formeze o echipă
Cum veți utiliza suma câștigată pentru a ajuta în continuare comunitatea?

Vom folosi finanțarea primită prin Premiul CESE pentru societatea civilă pentru a ne îmbunătăți structura de producție. Intenționăm să o utilizăm pentru achiziționarea de aparatură care va permite unui număr mai mare de persoan

Laundry ID: Inovarea trebuie să plece de la nevoile reale ale persoanelor dependente

Institutul spaniol de robotică pentru dependență (IRD), care a lansat proiectul Laundry ID , speră că premiul va ajuta persoanele cu handicap și pe îngrijitorii lor să pro
CESE Info: Vă rugăm să explicați ce înseamnă pentru dumneavoastră și organizația dumneavoastră primirea acestui premiu.

pentru societatea civilă reprezintă, în primul rând, o onoare deosebită. Premiul ne oferă prestigiu, recunoaștere și credibilitate, adică exact ceea ce are nevoie o organizație recent înființată precum a noastră pentru a-și asigura viito
Ce sfaturi ați da altor organizații care doresc să aibă succes în desfășurarea unor astfel de activități și programe?

Inovarea trebuie să plece de la nevoile reale ale persoanelor dependente, ale familiilor, îngrijitorilor profesioniști și organizațiilor acestora. La Institutul de robotică pentru dependență dorim să dăm un imbold inovării, astfel încât ac
Cum veți utiliza suma câștigată pentru a ajuta în continuare comunitatea?
În prezent, lucrăm la o serie de proiecte interesante care au nevoie de fonduri suplimentare pentru finalizarea lor, cum ar fi:
“AutonoMe”, un sistem de recunoaștere a emoțiilor destinat persoanelor cu handicap intelectual,
“Never Alone”, o platformă de coordonare a furnizorilor de servicii de la distanță, și
“DeliveryBot”, o flotă de roboți de transport pentru unități mici.
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