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Economie / Incluziune socială 

Adevărul - Antreprenoriat social cu jucării educative 

 

Doi moldoveni au lansat o afacere ce distrează copiii, dezvoltându-le inteligenţa. Tinerii au deschis un magazin online 

unde vând jucării din lemn colorate cu vopsea ecologică, figurine cu poveşti, puzzle-uri, seturi de pictură speciale şi alte 

obiecte ce-i încântă pe micuţi şi pe părinţi, deopotrivă. 

 

 Continuare...

Pe 1 septembrie, Raiffeisen Bank va organiza, in Responsabilitatesociala.ro - Raiffeisen Bank organizeaza Crosul 

Societatii Civile pe 1 septembrie  

Parcul Herastrau, a III-a editie a competitiei “Crosul Societatii Civile ”. Aceasta este organizata in cadrul Raiffeisen Bank 

Bucharest International Marathon 2013 si ofera participantilor ocazia de a se antrena pentru maraton. Participarea la cros 

este gratuita.  

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Decât o Revistă - Mici Victorii Civice: O grădiniță normală 

 

În curtea unei case din comuna gălățeană Liești, adăpostindu-se de soarele de miez de vară sub crengile unui copac, 

Mihaela Mihalache, o femeie energică de 38 de ani, e înconjurată de opt copii, cu care vorbește într-una. Îi pune să 

numere până la zece, le povestește de animale și mașini, îi întreabă cum se pregătesc dimineața pentru grădiniță și le 

completează frânturile de cuvinte pe care încearcă, timid, să le pronunțe. „Toru’” e „tractorul”, „ghighi” e „grădi”, „lala” e 

„Mihaela”. 

Continuare... 

 

 

 

 

http://adevarul.ro/moldova/social/antreprenoriat-social-cujucarii-educative-1_5211ab84c7b855ff56ef156a/index.html
http://bucharest-marathon.com/crosul-societatii-civile-1-septembrie-2013/
http://bucharest-marathon.com/
http://bucharest-marathon.com/
http://www.responsabilitatesociala.ro/stiri-csr/raiffeisen-bank-organizeaza-crosul-societatii-civile-pe-1-septembrie.html
http://www.decatorevista.ro/mici-victictorii-gradinita/
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POSDRU / Fonduri europene 

Capital.ro - Premieră: fonduri UE pentru pierderile agricultorilor 
 

În ciclul financiar 2014-2020, România va putea folosi, pentru prima oară, fonduri europene pentru acordarea de 

despăgubiri agricultorilor în caz de „pierderi economice“, inclusiv în cazul scăderii drastice a veniturilor. 

Continuare... 

Business24.ro - Managementul POSDRU ridica din umeri la procesele intentate de beneficiari 

Blocarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), din cauza neregulilor gasite de 

auditorii europeni, a declansat haos si falimente in randul beneficiarilor, mai ales din cauza intarzierilor la plata. Cu toate 

acestea, institutia nu poate oferi nici macar o lista cu procesele in care a fost tarata de pagubiti.  

Continuare... 

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/185478.html
http://www.business24.ro/fonduri-europene/stiri-fonduri-europene/managementul-posdru-ridica-din-umeri-la-procesele-intentate-de-beneficiari-1534112

