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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Proiectul de lege privind economia sociala a fost aprobat de Guvern
Guvernul

Romaniei

a

aprobat

ieri,

11
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proiectul

de

lege

privind

economia

sociala.

Principalele reglementari din proiectul de lege vizeaza:








Definirea termenului de economie sociala ca reprezentand ansamblul activitatilor organizate independent de
sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele
personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil;
Stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale, printre care si alocarea celei mai mari parti a
profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabila si furnizarea de servicii
membrilor in conformitate cu interesul general;
Definirea unor termeni semnificativi in domeniul economiei sociale;
Stabilirea mecanismelor de sprijinire si incurajare a dezvoltarii intreprinderilor sociale;
Infiintarea la nivel national a Registrului unic de evidenta a intreprinderilor sociale.

Continuare...
IES.org.ro - Economia sociala mai cunoscuta decat intreprinderile sociale - Cooperativele si CARurile cele mai
cunoscute entitati de economie sociala
Asociatia React a dat publicitatii rezultatele Studiului national "Responsabilitatea sociala individuala in Romania" realizat
de Centrul de Marketing si Prognoza Sociala. Este primul sondaj national care a masurat perceptiile publicului cu privire la
economia sociala.

Continuare...
ȘtiriONG.ro - Un nou succes al organizatiilor neguvernamentale
Parlamentul Romaniei a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului
nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea remedieaza deficientele de
ordin legislativ sau administrativ care afecteaza infiintarea si functionarea asociatiilor si fundatiilor, in sensul interzicerii ca
denumirea organizatiei neguvernamentale sa fie identica sau asemnatoare pana la confuzie cu denumirea altei persoane
juridice fara scop patrimonial.
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Digi24.ro - Tot mai mulți elevi renunță la școală. Principala cauză a abandonului școlar este sărăcia
Rata abandonului şcolar creşte de la un an la altul în România. Dacă în 2008 aproape o mie de elevi au părăsit băncile
şcolii, în prezent numărul acestora a depășit 2.000. Acestea sunt datele unui studiu care arată că sărăcia este una dintre
cauzele principale ale abandonului şcolar.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU Sud-Vest - Registrul Cererilor de Rambursare până la 10 decembrie 2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest, până la data de 10 decembrie
2013.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

