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Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"
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COMUNICAT DE PRESĂ – FINALIZARE CURSURI INIȚIERE ȘI CALIFICARE,
CONFECȚIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE
ȘI LANSARE STRUCTURĂ DE ECONOMIE SOCIALĂ – SC ATELIERUL SUK SRL
POSDRU/168/6.1/S/144367
Asociația „Inițiative Sociale” din Constanța anunță finalizarea cursurilor de inițiere și calificare în
ocupația de confecționer-asamblor articole din textile care s-au derulat în cadrul Proiectului
”SOCIAL - Inițiativa Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor
vulnerabile” - Axa Prioritară 6: “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1.
„Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul este derulat începând cu luna Octombrie 2014 de către Direcţia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt (în calitate de Beneficiar) în parteneriat cu Asociația „Tineret
pentru Dezvoltare Durabilă” din Tîrgu-Jiu, Asociația „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor
Structurale” din Slatina şi Asociația „Inițiative Sociale” din Constanța şi este cofinanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”.
Participanții la cursurile de formare profesională în ocupația de confecționer-asamblor articole din
textile aparțin grupului țintă al proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367 și provin din următoarele
categorii de grupuri vulnerabile: tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie, persoane
cu dizabilităţi, persoane de etnie romă.
Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe
pagina web a proiectului: www.stopexcluziunii.ro .
Totodată Asociația „Inițiative Sociale” anunţă lansarea STRUCTURII DE ECONOMIE SOCIALĂ –
ATELIERUL SUK din cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/144367 ”SOCIAL - Inițiativa
Multiregională pentru Dezvoltarea Economiei Sociale și ocuparea persoanelor vulnerabile”.
ATELIERUL SUK a fost înfiinţat din punct de vedere juridic în luna martie 2015 şi are punctul de
lucru în comuna Cumpăna, județul Constanța. În cadrul acestei structuri au fost create 8 locuri de
muncă, din care 6 sunt pentru încadrarea de persoane din grupuri vulnerabile.
Atelierul SUK este un atelier de croitorie modern, ce dispune de resursele necesare pentru a
realiza produse în concordanță cu exigențele pieței și solicitările clienților. Atelierul SUK poate oferi
diverse articole de confecții, de la cele de uz casnic până la cele de îmbracaminte, de la
uniforme/salopete, lenjerii de pat, seturi de fete de masă pană la huse scaune pentru săli de
evenimente, etichete brodate precum și alte articole solicitate la comandă.
Informații suplimentare cu privire la activitățile structurii de economie socială sunt disponibile pe
pagina web www.atelierulsuk.ro .
Contact:
Robert Sorin Tănase
office@initiative-sociale.ro
Director Executiv al Asociației “Inițiative Sociale”

