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Economie / Incluziune socială
România Liberă - Dejan Petrovic, Fundaţia ERSTE: Adevărata schimbare ar însemna acceptarea de către
majoritatea populaţiei a faptului că toată lumea are aceleaşi drepturi
24 de organizaţii din România se află în selecţia finală pentru Premiul Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială 2013,
concurs ce oferă premii în bani în valoare totală de 610.000 euro. Lansat în 2007, Premiul Fundaţiei ERSTE pentru
Integrare Socială reprezintă o iniţiativă a Fundaţiei ERSTE din Austria care are ca obiectiv încurajarea dezvoltării
societăţilor civile din ţările Europei Centrale şi de Sud-Est prin oferirea unor premii în bani şi nu numai, acelor organizaţii
care au în vedere integrarea integrarea socială a unuia sau a mai multor grupuri de persoane dezavantajate (minorităţi
etnice, persoane cu dizabilităţi, comunitatea LGBT, copii, bătrâni, femei, persoane fără adăpost, emigranţi, persoane
încarcerate, refugiaţi etc).
Continuare...
Altreileasector.ro - Donaţiile salariale, o necunoscută pentru ONG-urile din România
Avem o ecuaţie cu trei cunoscute: companiile, angajaţii lor şi organizaţiile neguvernamentale. Se introduce parteneriatul în
problemă şi rezultă un sistem simplu de sprijinire a mediului ONG: donaţiile salariale. În România, reţeta este puţin
folosită.
Continuare...
Adevărul - VIDEO Premiul Fundaţiei Erste pentru integrare socială, decernat la Viena pe 27 iunie
Pe 27 iunie, Fundaţia Erste va decerna în cadrul unei ceremonii, la Viena, Premiul pentru Integrare Socială. În finală au
intrat 24 de organizaţii neguvernamentale din România, care desfăşoară proiecte de integrare socială.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Federatia VOLUM – Clarificari ale societatii civile cu privire la reglementarea si aplicarea corecta a
voluntariatului, stagiilor de practica si internshipului
Voluntariatul, stagiul de practica si internshipul sunt activitati diferite, care trebuie reglementate si aplicate diferit, conform
tuturor actorilor implicati. Federatia VOLUM atrage atentia autoritatilor publice, reprezentantilor organizatiilor
neguvernamentale si tuturor parlamentarilor implicati in dezbaterile publice si a propunerilor de modificari legislative aduse
in ultima perioada celor 3 practici, sa analizeze atent si sa diferentieze corect aplicarea celor 3 concepte.
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Continuare...
Digi24 - RAPORT UE. 27% dintre copiii din spaţiul comunitar sunt ameninţaţi de sărăcie sau excluziune socială

Din ce în ce mai mulţi copii ar putea fi ameninţaţi de sărăcie sau excluziune socială în mai multe state membre ale Uniunii
Europene din cauza crizei economice, a avertizat Agenţia UE pentru Protecţia Drepturilor Fundamentale (FRA).
Continuare...
Persoane cu dizabilități
ȘtiriONG.ro - Cursuri accesibile pentru studentii nevazatori
Fundatia Cartea Calatoare Focsani, cu sprijinul Fundatiei ORANGE, in parteneriat cu Universitatea „Babes-Bolyai” ClujNapoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Universitatea din Bucuresti, Universitatea de Vest din Timisoara si
Universitatea din Oradea prezinta in data de 19 Iunie 2013 proiectul „Cursuri accesibile pentru studentii nevazatori”.
Continuare...
Româniapozitivă.ro - Târgul locurilor de muncă adresat persoanelor cu dizabilități
Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, organizaţie neguvernamentală, cu peste 22 de ani de experiență în
domeniul social, a organizat vineri, 14 iunie 2013, la Hotel International, prima ediție a Târgului de Joburi, dedicat exclusiv
persoanelor cu dizabilități și celor care suferă de boli care le influențează viața profesională și socială.
Continuare…
Persoane de etnie romă
Adevărul - VIDEO Amnesty International e alături de romii evacuaţi forţat: le-a construit o casă în mijlocul
Bucureştiului
Amnesty International, organizaţie internaţională nonguvernamentală care militează pentru drepturile omului, a construit o
casă din cărţi de joc, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, ca un simbol al condiţiilor nesigure şi inadecvate în care sunt
mutaţi romii evacuaţi forţat de către autorităţile din România.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
România Liberă - Ghiduri noi pentru cererile de proiecte POS DRU în domeniul educaţiei
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) a publicat,
luni, a doua serie de ghiduri pentru depunerea de noi cereri de finanţare prin programul POS DRU. Ghidurile sunt valabile
pentru proiectele depuse pe domeniile majore de intervenţie din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: In iulie vor fi lansate inca 12 linii de finantare
AM POSDRU si Organismele Intermediare POSDRU au anuntat ieri, 17 iunie, lansarea incepand cu 1 iulie a urmatoarelor
12 cereri de propuneri de proiecte:
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Seminarii de informare pe DMI 5.1, 5.2 si 6.3 pentru potentialii beneficiari din
Regiunile Nord Est si Nord Vest
OIR POS DRU NORD-EST organizeaza in data de 20.06.2013 un seminar de informare pentru potentialii beneficiari
pentru domeniile majore de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”, 5.2 „Promovarea
sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
munca” si 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, in Piatra Neamt, sala “Calistrat Hogas” din Palatul
Administrativ al judetului Neamt, Str. Alexandru cel Bun nr. 27.
Continuare...
Agerpres - Comunicat al MFE: Organismele Intermediare POS DRU trebuie să verifice toate cererile de
rambursare până la data de 28 iunie
Astăzi, 18 iunie, Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a fost prezent la Comitetul de Monitorizare a
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). În cadrul acestei reuniuni, Ministrul
Fondurilor Europene a solicitat, din nou, modificarea radicală a abordării relaţiei cu beneficiarii POS DRU.
Continuare...
Agerpres - Eugen Teodorovici: Este nevoie de un for de lucru Guvern-Parlament care să modifice legislaţia
naţională privind fondurile europene
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a susţinut, marţi, necesitatea înfiinţării unui grup de lucru în formula
Guvern-Parlament, în vederea modificării legislaţiei, în sensul simplificării şi urgentării atragerii de fonduri europene.
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