
 

 

 

INVITAȚIE 
 

 Caravana afacerilor sociale   

Pakivalo ButiQ 
 

Pe 13 şi 14 noiembrie vă invităm să vă urcaţi în caravana noastră şi împreună să colindăm câteva 

afaceri sociale din Bucureşti şi împrejurimi. Ghidul vostru în demersul de a descoperi şi de a 

experimenta puţin din ceea ce înseamnă economia socială în România vom fi noi, cei de la 

Asociaţia Romano ButiQ, KCMC şi Atelierul de Pânză, parteneri în proiectul Pakivalo ButiQ.  
 

Conceptul de economie socială are înţelesuri diferite de la țară la țară, în funcție de modelele culturale, tipul 

de legislație în vigoare, tradițiile asociative, dar și în conformitate cu tipul de activitate, nevoile care se 

manifestă în fiecare context social și cu caracteristicile acestor nevoi. De cele mai multe ori, economia socială 

este un subiect invocat mai ales atunci când vorbim de grupuri vulnerabile şi de soluţiile pentru incluziunea 

acestor grupuri. 
 

Vrem să vă punem faţă în faţă cu ceea ce înseamnă economia socială în practică, invitându-vă să vizitaţi 

câteva afaceri dezvoltate după principiile economiei sociale.  
 

Astfel, vineri, 13 noiembrie, vă invităm să descoperiţi Povestea Atelierului de Pânză, afacere socială care 

transpune în practică principiile dezvoltării durabile: folosirea de materiale textile naturale, cât mai puţin 

prelucrate, sau materiale textile refolosite, oferă locuri de muncă unor persoane cu dizabilităţi sau din alte 

grupuri vulnerabile. 

 

Punct de întâlnire, sediul Atelierului de Pânză, str. Sarmizegetuza, nr. 4, București.  

 

Puteți consulta harta pentru vineri aici. 
 

Program vineri – 11:30 – 12:30 
 

Sâmbătă, periplul nostru va începe la fitoceainăria SanThe, urmând să vizităm, pe rând, Muzeul-Restaurant 

PE ÎNTUNERIC, atelierul de croitorie Zig-Zag din Baloteşti, Restaurantul cu specific romani Zaiafet, Atelierul 

de design dezvoltat de Romano ButiQ la Muzeul Culturii Romilor, pentru ca la final de călătorie să vizităm 

magazinul concept din str. Edgar Quinet, nr. 7 şi colecţiile reţelei de cooperative Meșteshukar ButiQ.  
 

Program sâmbătă – 10:30 – 16:00 
 

În ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, participanților le este asigurat gratuit transportul cu un 

autocar și masa de prânz. 
 

Punctul de întâlnire este la fitoceainăria SanThe, sâmbătă, 14 noiembrie, ora 10:30, adresa str. 

Lipscani, nr. 104, în spatele Bisericii Sfântul Gheorghe.  
 

Puteți consulta harta pentru sâmbătă aici.  
 

Deoarece nr. de locuri este limitat, pentru a participa la caravană vă rugăm să vă înscrieţi 

completând următorul formular: 

http://goo.gl/forms/GHmoN6URQI  

https://goo.gl/maps/SxdPWzH7nBM2
https://www.here.com/directions/drive/mylocation/SanThe-Fitoceainarie:44.432169,26.105785?map=44.42918,26.10121,15,normal&fb_locale=en_GB
http://goo.gl/forms/GHmoN6URQI


 

 

 

Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0727 318 729 și la adresa de 

e-mail andreea@romanobutiq.ro, persoană de contact Andreea Pătru, responsabilă organizare 

evenimente. 

 

Proiectul Pakivalo ButiQ este derulat de Asociația Romano ButiQ în parteneriat cu KCMC – K Consulting 

Management and Coordination și Atelierul de Pânză, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!, axa 

prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale (ID proiect: 143908).  

 

pakivalobutiq.romanobutiq.ro 

http://pakivalobutiq.romanobutiq.ro/

