ASOCIAȚIA CLUSTERUL COMUNITAR DE ECONOMIE SOCIALĂ
ACCES

CINE SUNTEM NOI?
”Motorul schimbării e dorința”, spunea Michael Laitman. Dorința de a-i ajuta pe cei care nu se mai pot
ajuta singuri, dorința de a trăi într-o lume în care echitatea socială, asumarea responsabilității, accesul la
resurse, colaboararea și bunul simț constituie normalitatea, ne-a adus împreună.
Cine suntem noi? Suntem oameni care cred că schimbarea este posibilă. Suntem reprezentanți ai ONGurilor din Brașov, care am înțeles că împreună, putem face mult mai mult. Așa a luat naștere Asociatia
Clusterul Comunitar de Economie Socială - ACCES.
Scopul nostru este să promovăm economia socială și să influențăm pliticile publice, prin sprijinirea
dezvoltării organizaționale a membrilor clusterului și a capacității acestora de a deservi un numar cât
mai mare de beneficiari, la un nivel de calitate cât mai ridicat.
Din cluster, fac parte urmatoarele ONG-uri:
1. Asociația Agețtia de Dezvoltare Comunitară Rrom Thagar
2. Asociația Comunitară Centrul Educațional Sofia
3.Organizația Națională Cercetașii României – filiala Brașov ”Virgil Onițiu”
4. Societatea Națională de Cruce Roșie din România – filiala Brașov
5. Asociația Îngrijire Acasă
6. Asociația de Servicii Sociale Scut
7. Asociația Zâmbește pentru Viitor
8. Asociația Aici pentru Tine
9. Asociația ”Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburarilor din Spectrul Autist”
10. Asociația pentru Dezvoltare Locală Integrată Brașov
11. Asociația Suport pentru Regiunea Centru
12. Fundația Agapedia România

Împreună, îndrăznim să credem că schimbarea este posibilă!

IBAN – RO08BTRLRONCRT0428497401

CIF - 39500125

VIZIUNEA NOATRĂ

ACCES transformă România într-o societate în care
fiecare om poate munci și trăi demn și fericit!

MISIUNEA NOASTRĂ
Misiunea ACCES este de a sprijini societatea civilă în
generarea de soluții inovatoare la provocările sociale, prin
facilitarea accesului la economie socială, construirea
infrastructurii antreprenoriale și crearea unui mediu
favorabil de colaborare pentru dezvoltare organizațională și
incluziune socială.

VALORILE NOASTRE








Parteneriat
Transparență
Integritate
Dezvoltre durabilă
Inovare
Responsabilitate
Complementaritate

PROIECTE
1. Alocare financiară pentu servicii sociale în județul Brașov prin colaborare cu APL-uri
Pe parcursul anului 2017, ACCES a contribuit la inițierea, elaborarea și dezvoltarea ghidului pentru
finanțarea furnizorilor de servicii sociale, de către Consiliul Județean Brașov
2. Politici publice
ACCES participă la elaboarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Brașov.

PLANURI DE VIITOR

1. Realizarea Catalogului ONG, care va cuprinde
organizațiile non-guvernamentale din județul Brașov
2. Realizarea unei platforme de moitorizare a beneficiarilor
de servicii sociale
3. Studiu privind impactul socio-economic a societății civile
la nivelul județului Brașov
4. Promovarea economiei sociale
5. Sprijinirea ONG-urilor pentru dezvoltarea capacității
organizaționale, astfel încât să deservească un număr cât
mai mare de beneficiari la un nivel de calitate cât mai
ridicat, prin: instruire, formare, facilitarea legăturii cu
potențiali susținători (sponsori, finanțatori, persoane
fizice etc.)
6. Promovarea și prioritizarea incluziunii sociale la nivel de
strategii locale, județene și naționale

DATE DE CONTACT
Cristina Mirică – crimirica@yahoo.com; 0746118514
Lucian Gheorghe – lucian167@gmail.com; 0773902610
https://www.facebook.com/ACCES-Asociatia-Clusterul-Comunitar-de-Economie-Sociala1617619911662951/notifications/

IBAN – RO08BTRLRONCRT0428497401
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