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Economie / Incluziune socială
Altreileasector.ro - Fabrica de Mozaic, un parteneriat business – ONG
Într-o hală metalică aflată pe soşeaua de centură a Capitalei, în oraşul Popeşti-Leordeni, din Ilfov, un grup de firme cu
afaceri în construcţii şi o organizaţie neguvernamentală au combinat experienţa de business cu cea socială. Aşa s-a
creat Fabrica de Mozaic.
„Unul dintre avantajele pe care le avem pentru că susţinem această întreprindere socială este că stimulăm producţia la
nivel local. Astfel, eliminăm importul din activitatea noastră”, afirmă Corina Tudoroiu, marketing & PR manager în cadrul
grupului de firme italian Manatwork, care a înregistrat o cifră de afaceri de circa 28 de milioane de euro anul trecut, pe
piaţa românească, şi este partener de business al fabricii de mozaic.
Continuare...
Adevărul - Ajutoare alimentare pentru 45.000 de persoane defavorizate
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Arad informează că în prezent se află în plină derulare
Planul European de Ajutoare Alimentare pentru Persoane Defavorizate (PEAD).
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Peste 10.700 de locuri de muncă vacante la nivel naţional prin ANOFM
Românii au la dispoziţie 10.788 de locuri de muncă vacante prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM). Cele mai multe, aproape 10.000, sunt destinate persoanelor cu studii medii, profesionale, precum şi
lucrătorilor necalificaţi.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul - Nevăzătorii sunt invitaţi la o plimbare pe bicicletă
Asociaţia Braşovul Pedalează a demarat un proiect prin care încearcă să ajute şi nevăzătorii să descopere plăcerea
mersului pe bicicletă. Mulţumită donaţiei primite de la compania Schaeffler România, Asociaţia Braşovul Pedalează a
achiziţionat o bicicletă tandem, adică o bicicletă de două locuri, cu care voluntarii îi vor plimba pe tinerii nevăzători de la
Centrul de Zi "Rază de Lumină", construit de Asociaţa Catharsis şi Primăria Braşov.
Continuare...
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