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Economie / Incluziune socială
Radio Mureș - Curs de antreprenoriat social la Tg.Mureş
Economia socială, singura soluţie pentru integrarea comunităţilor de romi. La Tîrgu-Mureş se desfăşoară un curs gratuit
de antreprenoriat social, organizat de Agenţia ONU - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cursul se adresează
autorităţilor publice locale şi ONG-urilor din Regiunea Centru.
Continuare…
Profitpentruoameni.ro - Peste 2,5 milioane de români intră în hora de 700 milioane euro a CAR-urilor
România are aproape 2.900 de CAR-uri active şi peste 260 radiate, arată datele centralizate de Banca Naţională (BNR) în
registrul de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare. Peste 66% din CAR-urile active, respectiv 1.912, fac parte
din Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (UNCARSR), cea mai importantă
organizaţie naţională a entităţilor de profil.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Antreprenoriatul, principala solutie de reintegrare aleasa de migrantii repatriati voluntar
Saloane de coafor sau diverse utilaje de productie, magazine pentru comercializarea orezului, bunurilor generale sau a
cartelelor de telefon sunt doar cateva tipuri de idei antreprenoriale puse in practica de migrantii repatriati voluntar care au
ales sa primeasca sprijinul pentru reintegrare.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - BCR invita ONG-urile sa se inscrie in Campionatul de Bine
BCR a lansat Campionatul de bine - o competitie de strangere de fonduri adresata organizatiilor de pe platforma de
donatii online Bursa Binelui. Competitia se desfasoara intre lunile iunie si octombrie si isi propune sa incurajeze
organizatiile sa foloseasca Bursa Binelui ca instrument de atragere de fonduri de la donatori individuali.
Continuare...
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Persoane cu dizabilități
Adevărul - VIDEO Nevăzătorii vor „citi“ lumea cu smartphone-ul. Aplicaţia dezvoltată de câţiva studenţi de la
Politehnică, premiată la Innovation Labs
O echipă de şase studenţi de la Universitatea Politehnică din Bucureşti a creat o aplicaţie care îi ajută pe copiii nevăzători
să perceapă lumea din jur.

Continuare...

Deșteptarea (Bacău) - Tipic românesc: Copiii cu retard pierd drepturi
Parintii copiilor cu dizabilitati au luptat doua decenii pentru drepturi, pentru a fi consultati atunci când se elaboreaza legi,
pentru ca autoritatile sa inteleaga ca acesti copii trebuie sa traiasca normal in societate si ca au ceva de oferit societatii.
Continuare...
Persoane de etnie romă
ȘtiriONG.ro - Strategii de incluziune a romilor – de la intentii bune la rezultate reale
Agentia de Dezvoltare Comunitara „Impreuna” si Reprezentanta Natiunilor Unite in Romania,cu sprijinul Reprezentantei
Comisiei Europene in Romania au organizat in data de 22 Aprilie 2013 conferinta „Strategii de incluziune a romilor – de la
intentii bune la rezultate reale”.
Continuare...
Yahoo News - Interzicerea termenului “rom”, aspru criticată
Peste 20 de organizaţii neguvernamentale cer respingerea amendamentului legat de termenul "român", depus de
deputaţii PNL Mircea Dolha şi Grigore Crăciunescu la Comisia de revizuire a Constituţiei.
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Intrebari si raspunsuri cu privire la Ghidurile Solicitantului recent publicate
Organismele Intermediare Regionale pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au publicat
listele intrebarilor adresate de catre potentialii beneficiari ai finantarilor acordate prin intermediul liniilor de finantare
anuntate spre lansare pe 17 iunie 2013.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - In 2014-2020 POSDRU si POSCCE pierd cate un miliard de euro fata de alocarea
financiara a perioadei actuale
Conform propunerilor din draftul Acordului de Parteneriat trimis de catre autoritatile de la Bucuresti catre Comisia
Europeana, in urmatoarea perioada financiara vom avea numai 6 Programe Operationale pe Politica de Coeziune, fata de
7 in prezent. POS Transport si POS Mediu se vor contopi si impreuna cu finantarile acordate pentru energie vor forma PO
Infrastructura Mare, program cu o finantare de 6,98 miliarde de euro.

Continuare...
Fonduri-ue.ro - POS DRU: Întrebări și răspunsuri pentru DMI 5.1, 5.2, 6.3 și Ghidul Solicitantului - Condiții
Generale 2013
Au fost publicate Listele întrebărilor și răspunsurilor pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Generale, DMI 5.1 Dezvoltarea
și implementarea măsurilor active de ocupare (proiecte strategice și granturi), DMI 5.2 Promovarea sustenabilității pe
termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă proiecte
strategice și granturi) și DMI 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii (proiecte strategice și granturi) .
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Întrebări și răspunsuri pentru CPP.128, CPP. 137, CPP.146
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Regiunea Sud Est a publicat un tabel cu întrebări şi răspunsuri referitoare la Cererile de propuneri de Proiecte (CPP) 128,
Cererile de propuneri de Proiecte (CPP) 137, Cererile de propuneri de Proiecte (CPP)146 şi referitoare la Ghidul
Solicitantului Condiţii Generale din Regiunea Sud Est.
Continuare...
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