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Economie / Incluziune Socială
Profitpentruoameni.ro - Specialiști din Craiova participă la un schimb de experiență în domeniul economiei
sociale
Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din Craiova au participat în perioada 24-25 octombrie la
schimbul de experiență organizat la București de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în cadrul
proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
În cadrul schimbului de experiență, specialiștii au avut oportunitatea de a vizita magazinul social Somaro și Atelierul de
Pânză înființat de Asociația ViitorPlus.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Viziune inedita asupra potentialului antreprenoriatului social
Paul Polak, antreprenor social care a contribuit la reducerea saraciei a milioane de persoane din state aflate in dezvoltare,
a lansat recent o noua carte in care prezinta modelul de afacere care l-a facut faimos.
Cartea “The Business Solution to Poverty: Designing Products and Services for Three Billion New Customers” (Paul
Polak, Mal Warwick, 2013) propune dezvoltarea, la nivel global, a unor noi tipuri de afaceri. Pornind de la un model
revolutionar, Paul Polak este convins ca noii antreprenori sociali pot eradica saracia extrema.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Luna Voluntariatului la Orange: peste 2300 de ore de implicare in folosul comunitatii
Orange continua sa se implice in dezvoltarea comunitatilor locale prin incurajarea activitatilor de voluntariat. Peste 2000
de persoane au beneficiat de sprijinul si de implicarea celor peste 200 de angajati si a mai mult de 150 de membri din
comunitatile in care s-au desfasurat activitati in cadrul Lunii Voluntariatului la Orange, o perioada de 30 de zile dedicata
faptelor bune.
Continuare...
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Știri.TVR.ro - Anca Năstase: Voluntariatul înseamnă să faci mai mult decât pentru propria ta persoană
Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa
Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje - campania „Ajută România!”. O campanie cu
şi despre voluntari. În fiecare zi, de luni până vineri, la Telejurnalul de la ora 20.00.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Wall-street.ro - Rata somajului stagneaza. Romania are OFICIAL circa 750.000 de someri
Rata somajului a fost in septembrie de 7,5 la suta, la acelasi nivel cu cel din luna anterioara, dar in crestere cu 0,6 puncte
procentuale fata de septembrie 2012, fiind inregistrati 747.000 de someri, a informat Institutul National de Statistica.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
România Liberă - Frumuseţea, în scaun cu rotile. O învingătoare: Magda Coman
O siluetă perfectă, picioare lungi şi mers graţios - aşa arată fişa standard a "postului" de manechin. Dar ce faci atunci
când, de pe podiumul de modă, ajungi într-un scaun cu rotile, într-o ţară în care rampele de acces în clădiri sunt construite
doar de teama sancţiunilor?
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Economica.net - Teodorovici: Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene a depăşit nivelul de 25%
Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene a depăşit nivelul de 25%, suma solicitată Comisiei Europene pentru a fi
rambursată României în actuala perioadă de programare ajungând la peste 4,9 miliarde de euro, potrivit ministrului
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Continuare...
Mediafax - Teodorovici: România va trebui să plătească CE peste un miliard de euro pentru deficienţe în sistem
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Mediaş, că "România va trebui să plătească CE,
pentru deficienţe în sistem, peste un miliard de euro", datoria "imensă" fiind preluată de către bugetul de stat şi apărând,
automat, la deficit în raportul FMI.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Peste 1.000 de cereri de finantare respinse in prima faza a evaluarii pe POSDRU. Au mai
ramas proiecte de evaluat in faza B?
Ieri, AM POSDRU a publicat cele mai recente liste cu proiectele respinse in faza A a evaluarii pe liniile lansate in aceasta
vara, numarul cererilor de finantare care nu au indeplinit criteriile de eligibilitate/administrative fiind printre cele mai mari
de pana acum: 171 de proiecte respinse pe CPP 144 (DMI 6.3 – „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”) si 100
de proiecte respinse pe CPP 165 (DMI 6.2 – “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii”).
Continuare...
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