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Programul "Economia Sociala on-line" se extinde cu înca un grant în valoare de
42.000 de euro, pentru 100 de ONG-uri
Asociatia "Europa Digitala" acorda, pâna la sfârsitul anului 2016, înca un grant, în valoare de 42.000 de
euro, primelor 100 de ONG-uri care aplica la programul "Economia Sociala on-line".
Conform unui comunicat al Asociatiei "Europa Digitala", ONG-urile vor beneficia de un magazin online complet
personalizat pentru piata din România (cu solutii de plata online cu cardul, curierat, direct integrate). Magazinele
online vor fi folosite de ONG-uri pentru comercializarea produselor si serviciilor create de grupurile vulnerabile
sau de alte categorii, iar veniturile obtinute se vor întoarce catre aceste grupuri defavorizate.
"Sectorul ONG este foarte deschis catre mediul online, mai ales ca oferim si granturi de promovare online ale
magazinelor, astfel încât sustenabilitatea financiara a ONG-urilor prin incluziune digitala este una de maxima
importanta în contextul actual al dezvoltarii sectorului civic. Este îmbucurator faptul ca legislativul din România a
înteles importanta unui al treilea segment economic - Economia sociala, pe lânga sectorul public si cel privat, asa
cum se practica de foarte multi ani în tarile dezvoltate. Scopul economiei sociale nu este obtinerea de profit, ci
ofera societatii doua valori inestimabile: reciprocitatea si solidaritatea", a spus Remus Lucut, presedintele
Asociatiei "Europa Digitala".
Peste o suta de ONG-uri românesti au câstigat granturi în valoare de 42.000 de euro, prin programul "Economia
Sociala on-line", lansat în luna mai 2016 de Asociatia "Europa Digitala" si Blugento.
Proiectul este derulat în contextul adoptarii de Parlamentul României a Legii privind economia sociala, care are
drept scop stimularea dezvoltarii unui model alternativ de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile. Programul
are menirea de a ajuta ONG-urile din România sa-si dezvolte magazine on-line pentru economia sociala, pe
platforma Magento (care detine la nivel mondial o cota de aproximativ 30% din magazine online), cu scopul de a
îmbunatati conditiile de viata si de a oferi noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din
categorii vulnerabile.
Printre organizatiile nonguvernamentale care au câstigat deja granturi, se numara si cele care vând online produse
traditionale, artizanale, cosmetice, hand-made, servicii de turism, arta si cultura, publicatii si carti digitale, cursuri
si training-uri de reconversie profesionala.
Înscrierile la programul "Economia Sociala on-line" se pot face pe website-ul asociatiei.
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