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Economie / Incluziune socială
Altreileasector.ro - Filantropia ţine cont de anotimp?
Au românii o predispoziție spre a dona în perioada sărbătorilor, sau este doar un mit? Strâng organizațiile
neguvernamentale mai multe fonduri în această perioadă? Organizaţiile neguvernamentale depun mai multe eforturi să
strângă fonduri la final de an şi apelează atât la metode tradiţionale, bazate pe relaţia directă cu donatorul, cât şi la
donaţiile prin SMS.
Continuare…
Nesst.org - Gânduri pe alese de la Ziua Întreprinderilor Sociale
În data de 12 decembrie 2013 ne-am întâlnit la Ziua Întreprinderilor Sociale, un eveniment ajuns la a doua ediţie, care a
adus împreună 150 de participanţi cu cel puţin un interes comun: întreprinderile sociale din mediul românesc. Pe
parcursul zilei ne-am bucurat împreună de subiecte interesante din domeniu cu invitaţi de seamă atât din ţară cât şi
străinătate, cu exemple de întreprinderi sociale de succes, un târg cu produse ale întreprinderilor sociale şi un exerciţiu
(Pitching) de prezentare a ideilor de afaceri în faţa unei comisii de investitori. Mai mult, partenerii de la Gide Loyrette
Nouel-Leroy și Asociații SCA au acordat, în cadrul evenimentului, servicii de consultanţă pro-bono celor care au avut
întrebări de natură juridical
Continuare…
Șomaj / Ocupare
Capital.ro - INS: Rata șomajului în rândul tinerilor la cel mai ridicat nivel
În trimestrul III din acest an, populaţia activă a României era de 10.162.000 persoane, din care 9.450.000 persoane erau
ocupate şi 712.000 persoane erau şomeri. Rata şomajului a atins nivelul cel mai ridicat (23,2%) în rândul tinerilor (15-24
ani), potrivit datelor anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică (INS).
Continuare…
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Persoane cu dizabilități
CSRmedia.ro - Fundatia Orange da 350.000 euro ONG-urilor care au grija de cei cu deficiente de vaz si auz

Pana pe 27 ianuarie 2014, ONG-rile care doresc sa implementeze proiecte inovatoare in beneficiul persoanelor cu
deficiente de vedere, de vorbire si de auz pot aplica la Fondul de finantare “Lumea prin culoare si sunet”, lansat de
Fundatia Orange. In cadrul celei de-a doua editii a concursului de proiecte sunt disponibile fonduri de 350.000 de euro
Continuare…
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU Sud-Est: Registrul cererilor de rambursare la 19
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est la data de 19.12.2013.
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