Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: ”Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la sud”
Contract nr. POSDRU/168/6.1/S/144855

COMUNICAT DE PRESĂ
Eveniment de lansare a Structurii de Economie Socială
SC ARDEAL TRADITIONAL PRODUCTS BOUTIQUE SRL
”Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la sud” POSDRU/168/6.1/S/144855
Locația: Mirabelle Events, B-dul Pipera, nr. 17, etaj 4, Voluntari, Județul Ilfov
23.11.2015
SC ARDEAL TRADITIONAL PRODUCTS BOUTIQUE SRL, va organiza marți, 24.11.2015, ora 13,
Evenimentul de lansare a Structurii de Economie Socială SC ARDEAL TRADITIONAL
PRODUCTS BOUTIQUE SRL, înființată în cadrul proiectului cu titlul „Economia socială –
Responsabilitate socială de la nord la sud”– POSDRU/168/6.1/S/144855
Evenimentul se adresează celor care doresc să se regăsescă într-un context de promovare a
economiei sociale prin servicii de comercializare a produselor tradiționale şi de inspiraţie tradiţională
precum: produse de artizanat, în special din lemn, ţesături, cămăşi, ii, port popular, diferite suveniruri,
promovării produselor tradiționale și a spiritului autentic românesc, perpetuării meșteșugurilor și
aducerii mai aproape de clienți a produselor decorative și a altor obiecte tradiționale sau de inspiraţie
tradiţională, și de susținere a îmbunătățirii condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități persoanelor
dezavantajate sau din grupuri vulnerabile.
Evenimentul va avea loc la Mirabelle Events, Salon Eden, B-dul Pipera, nr. 17, etaj 4, Voluntari,
Județul Ilfov.
Beneficiar proiect: Județul Maramureș
Parteneri in cadrul proiectului: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului –
Maramureș; Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC – Baia Mare;
Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord - Baia Mare.
Pentru
mai
multe
informații
despre
eveniment,
ne
puteți
contacta
la
responsabilitate.sociala144855@gmail.com
Pentru detalii suplimentare despre proiect: Anton Chelaru Maria Magdalena – asistent manager,
nr. tel. 0743.257.335
Pentru mai multe informații despre proiect accesați pagina proiectului: http://economiesocialamaramures.ro/
Informaţii oficiale despre programul de finanţare AMPOSDRU se pot fi obține de pe site-ul:
www.fonduri-ue.ro/posdru/

