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Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 1 martie 2013
Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - S-a lansat noul număr al Revistei de Economie Socială
Echipa proiectului “Modelul Economiei Sociale în România” anunță lansarea numărului șapte al Revistei de Economiei
Socială (nr. 1/2013). Revista reprezintă un cadru de promovare, reflecție și dezbatere a temelor de interes pentru
domeniul economiei sociale, articolele și studiile publicate reflectând aspecte teoretice și practice, experiențe locale,
naționale și transnaționale.
Continuare…

Responsabilitatesociala.ro - Petrom a organizat a VI-a editie a targului de ONG-uri pentru promovarea prevederii
2%
Pe 27 februarie, Petrom a organizat la sediul central din Bucuresti (Petrom City) a VI-a editie a targului de ONG-uri.
Scopul evenimentului este de a ajuta angajatii Petrom sa aleaga organizatia catre care sa redirectioneze cei 2%. La
eveniment au participat peste 40 de organizatii, care si-au expus la stand proiectele si realizarile. 2.500 de angajati au
interactionat cu reprezentantii organizatiilor.
Continuare...

Adevărul (Zalău) - Funcţii de conducere în plus pentru centrele sociale din judeţ
Potrivit legislaţiei în vigoare, instituţiile de protecţie socială pot să încadreze, pe lângă şefii de centre, şi un coordonator de
specialitate, care să răspundă de activitatea psihologilor, logopezilor şi a restului lucrătorilor de specialitate. În Sălaj ar fi
nevoie de şapte astfel de posturi de coordonare, înfiinţarea lor fiind aprobată azi de consilierii judeţeni.
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Institutul de Economie Socială - CALL FOR PAPERS: 2nd International Symposium ADVANCING SOCIOECONOMIC RESEARCH, Bucharest, 24th-25th May 2013
CALL FOR PAPERS
2nd International Symposium: ADVANCING SOCIO-ECONOMIC RESEARCH
Bucharest, 24th – 25th May 2013
Continuare...
Institutul de Economie Socială - Confederatia Asociatiilor Taranesti din Romania - infiintata pentru a sustine
interesele taranilor si ale micilor fermieri in fata autoritatilor
Gospodariile taranesti si fermele mici din Romania vor putea sustine in fata autoritatilor un punct de vedere comun privind
nevoile lor in viitoarea perioada de programare, gratie constituirii Confederatiei Asociatiilor Taranesti din Romania
(CATAR). Infiintata recent, confederatia - singura de acest tip din tara - urmareste apararea si promovarea intereselor
gospodariilor taranesti si ale fermelor mici, considerate adeseori neviabile pe piata.
Continuare...
Institutul de Economie Socială - Investitii sociale: Comisia indeamna statele membre sa se concentreze pe
cresterea economica si coeziunea sociala
Intr-o comunicare recent adoptata privind investitiile sociale in favoarea cresterii economice si a coeziunii, Comisia
Europeana invita statele membre sa acorde prioritate investitiilor sociale si sa-si modernizeze sistemele de protectie
sociala. Aceasta inseamna strategii mai performante de incluziune activa si o utilizare mai eficienta si mai rentabila a
bugetelor sociale.
Continuare...
Institutul de Economie Socială - CIRIEC anunta CALL FOR PAPERS pentru cea de a 4-a Conferinta Internationala
de Cercetare a Economiei Sociale
Conferinta Internationala de Cercetare a Economiei Sociale, organziata de CIRIEC o data la fiecare doi ani, va ajunge in
2013 la a 4-a editie. In acest an conferinta va avea loc in perioada 24-26 octombrie 2013 si va fi organizata de CIRIEC in
colaborare cu Universitatea Antwerp .
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Mediafax - Nou material despre ghetoul romilor şi zidul de la Baia Mare, în Daily Mail - VIDEO
Cotidianul britanic Daily Mail a publicat joi în ediţia electronică un amplu material despre situaţia romilor din ghetoul de la
Baia Mare, scandal care datează din vara lui 2011, în contextul îngrijorărilor legate de deschiderea pieţei muncii din
Marea Britanie pentru români din 2014.

Continuare...
Radical de Dolj - Mărţişoare eco făcute de elevii romi pentru poliţişti
Elevii de etnie romă din clasele a IV-a A şi a II-a C de la Şcoala “Ion Creangă” din Brestei, alături de colegii lor de clasă,
au realizat 500 de mărţişoare pe care le-au vândut prin diverse instituţii.
Continuare…

Persoane cu dizabilități
TVRnews.ro - O fetiţa dintr-un centru pentru copii cu dizabilităţi, legată de scaun
O fetiţa dintr-un centru pentru copii cu dizabilităţi din Sighet era legată de scaun de fiecare dată când intră în criză. Un
voluntar a fotografiat-o şi a făcut publică imaginea. La centru, nimeni nu a recunoscut nimic.
Continuare...

Adevărul (Gorj) - Picturi realizate de tinerii cu deficienţe de la Centrul de recuperate din Târgu Cărbuneşti
O expoziţie cu picturi realizate de 20 tineri cu dizabilităţi de la Centrul de recuperare din Târgu Jiu a fost vernisată, astăzi,
la Casa de Cultură din Târgu Cărbuneşti.
Continuare...
Altele
Radio România Actualități - Criza economică "are consecinţe sociale grave"
Criza economică are consecinţe sociale grave, iar şomajul a crescut semnificativ, consideră şeful Reprezentanţei
Comisiei Europene în România, Niculae Idu. În opinia sa, soluţiile sunt legate de stabilitatea financiară şi reformele
structurale.
Continuare…

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!

Ziarul de Iași - UE vrea sa ofere un stagiu de ucenicie tuturor tinerilor someri sub 25 de ani
Toti tinerii sub 25 de ani ar trebui sa beneficieze de o formare permanenta, de un stagiu sau un contract de ucenicie in
urmatoarele patru luni care urmeaza absolvirii unei institutii de invatamant sau pierderii locului de munca, au decis joi
ministrii europeni ai Muncii.
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