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Economie / Incluziune Socială
Profitpentruoameni.ro - Specialiști din București au participat la un schimb de experiență în domeniul economiei
sociale în jud. Argeș
Specialiști din domeniul incluziunii sociale/economiei sociale din București au participat în perioada 7-8 noiembrie la
schimbul de experiență organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România în județul Argeș, la
Costești și Curtea de Argeș, în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România.
Facilitarea schimbului de experiență dintre entitățile de economie socială și persoanele interesate de domeniu, facilitarea
construirii de parteneriate, promovarea economiei sociale și prezentarea unor modele de succes de întreprinderi sociale
au reprezentat obiectivele evenimentului care a reunit nouă specialiști, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de
înființarea unei întreprinderi sociale și de dezvoltarea inițiativelor de economie socială în vederea integrării/reintegrării
sociale a grupurilor dezavantajate.
Continuare...
IES.org.ro - Comisia Europeana lanseaza cea de-a doua runda a Competitiei Europeane de Inovare Sociala numai o luna pana la termenul limita pentru aplicatii
Europenii sunt invitati pentru a doua oara sa gaseasca solutii inovative de a crea oportunitati pentru noi locuri de munca,
pentru recunoasterea de noi talente si pentru a oferi noi forme de munca. Anul acesta, Competita de Inovare Sociala
poarta denumirea de "The Job Challenge" (Provocarea locurilor de munca).

Continuare...
IES.org.ro - Noua directiva privind achizitiile publice: Statele membre sunt libere sa organizeze serviciile sociale
in modul in care considera cel mai adecvat
In data de 13 noiembrie 2013, Asociatia Europeana a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilitati a prezentat
o prima evaluare a impactului noii directive privind achizitiile publice cu privire la serviciile sociale. Noua directiva va fi
publicata in luna decembrie.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare
IES.org.ro - Noul Fond Social European pentru combaterea somajului in randul tinerilor
Pe teritoriul UE, un tanar din patru este somer, in unele tari raportul ajungand chiar la doi din trei. Fondul Social European
va fi reinnoit pentru perioada 2014-2020, iar in acest context deputatii europeni au cerut o atentie sporita fenomenului de
somaj in randul tinerilor. Comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, reunita zilele trecute, a sustinut si
extins aceasta propunere pentru o initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.
Continuare...
Economica.net - ANOFM: 12.400 locuri de muncă sunt disponibile vineri, la nivel naţional
Un număr de 12.400 locuri de muncă vacante sunt înregistrate, vineri, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (ANOFM), cu 165 mai multe faţă de cele disponibile cu o zi în urmă, potrivit unui comunicat al instituţiei,
remis AGERPRES.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU va asigura sesiuni de instruire si tutorat pentru beneficiarii cu proiecte in
implementare!
OI POSDRU MEN a anuntat ca, incepand cu luna octombrie 2013, pentru o perioada de 18 luni, Directia de Monitorizare
si Raportare din cadrul AM POSDRU are in implementare un proiect care vizeaza imbunatatirea capacitatii
beneficiarilor de a implementa operatiuni cofinantate prin axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007-2013.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene - OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 14 noiembrie 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 14 noiembrie
2013.
Continuare...
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