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Asociația Natura Vie
Studiu de caz

1. Informații generale

Asociația Natura Vie înființată în decembrie 2020 are o întreprindere
socială de inserție cu marcă socială sub forma unui magazin online –
www.e-natura.ro – care vinde doar produse ale micilor producători locali, ale
altor întreprinderi sociale de inserție (ISI) sau ONG-uri, produse vegane,
eco, 100% naturale și fără ambalaje de plastic sau nereciclabile.

Misiunea socială a Asociației Natura Vie este promovarea unui stil de viață
și a unui comportament de cumpărare responsabil și sustenabil în România
prin încurajarea cumpărării de produse eco friendly și zero waste de la micii
producători locali.

Asociația își propune, de asemenea, să sprijine micii producători români care produc genul acesta de
produse oferindu-le o piață de desfacere, promovând produsele și negociind pentru ei tarife
preferențiale de la firmele de curierat și de ambalaje ecologice.

De asemenea, tot în cadrul misiunii sociale asociația își propune susținerea educației ecologice și a
proiectelor de infrastructură verde în școli (amenajări spații verzi și de spații de învățare în aer liber în
curțile școlilor pentru protejarea sustenabilă a mediului înconjurător) proiecte pentru care va aloca
100% din profitul firmei. 

În prezent, Asociația Natura Vie are 3 membri, 1 voluntar și un angajat din grup vulnerabil, respectiv:
persoane în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauză de boală
sau dizabilitate.
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2. Modelul/programul de inserție și profesioniștii care îl susțin

Modelul predominant de inserție are în vedere crearea de locuri de munca permanente, care
sunt alternative durabile pentru lucrătorii defavorizați pe piața deschisă a muncii.

Pentru facilitarea procesului de inserție, Asociația Natura Vie urmărește oferirea de sprijin cu
ajutorul și oferirea a minim unui curs de specialitate/an.

Mentorul este profesionistul responsabil pentru a forma abilități profesionale lucrătorilor defavorizați
în organizație, fiind responsabil de a oferi suport angajatul din categoria vulnerabila pe tot parcursul
sau de angajat in firma și de a identifica cursuri de specialitate la care acesta poate participa pentru
a-și îmbunătăți cunoștințele si abilitățile practice.

Acesta interacționează zilnic, în mod direct, cu lucrătorii defavorizați, prin trasarea sarcinilor de lucru,
prin a răspunde la eventualele întrebări, prin a acorda ajutor atunci când i se solicita. Abilitățile
solicitate acestuia fac referire la pregătirea sau experiența in domeniu, să aibă un grad de toleranta
si de empatie ridicate, să aibă cunoștințe psihologice de baza si să fie un bun coechipier.

În prezent, Asociația nu are în organigramă poziția de consilier de inserție.

3. Beneficiari și serviciile suport pentru aceștia

Asociația Natura Vie nu are, în prezent, beneficiari. În cadrul organizației este angajată o persoană
din din categorie vulnerabilă, bolnav cronic, care face dializa si are certificat de handicap in gr 1
permanent. Problemele lui sunt legate de sănătate. Acesta ocupă pozițiile de Consilier vânzări si
Operator de baze de date.
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