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Economie / Incluziune Socială
ȘtiriONG.ro - Au inceput inscrierile la Gala Nationala a Voluntarilor, editia 2013
Federatia VOLUM alaturi de partenerii sa da startul nominalizarilor la cea de-a treia editie a Galei Nationale a Voluntarilor,
singura competitie nationala ce premiaza meritele voluntariatului din toate domeniile de activitate. Competitia Gala
Nationala a Voluntarilor, editia 2013 este realizata cu sprijinul Ministerului, Tineretului si Sportului, Complexului National
Sportiv ”Lia Manoliu”, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Reprezentantei Comisiei
Europene la Bucuresti.
Continuare…
Altreileasector.ro - Românii, premiaţi la Gala Active Citizens of Europe
Organizaţiile neguvernamentale, companiile şi voluntarii din România au obţinut cele mai multe distincţii la Gala Active
Citizens of Europe.
Patru dintre cele șapte premii acordate în cadrul Galei Premiilor Active Citizens of Europe (ACE) au fost câştigate de
voluntari, companii şi organizaţii neguvernamentale din România. Celelalte trei distincţii au mers către voluntarul
portughez Nuno Adriano Santos Teixeira,Broomhouse Health Strategy Group - o organizaţie neguvernamentală din
Scoţia şi subsidiara britanică a celebrei companii americaneThe Walt Disney Company.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Dezbatere internationala despre responsabilitatea sociala, la Bucuresti
In perioada 24-26 octombrie 2013, la Casa Academiei din Bucuresti, va avea loc o conferinta internationala cu
tema “Catre o Societate Buna - Perspective europene”. Reprezentanti ai mediului academic din state precum Italia,
Spania, Polonia sau Romania vor prezenta si dezbate solutii pentru cresterea bunastarii sociale in Europa.
Una dintre sectiuni va aborda tema Responsabilitate sociala si antreprenoriat social. Aceasta va avea loc vineri, 25
octombrie, intre orele 9:30 si 11:00. Discutiile vor fi coordonate de conf. univ. dr. Dumitru Bortun si lector univ. dr. Camelia
Crisan, de la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare
Mediafax - Dragnea: ANOFM nu se descentralizează. Referitor la porturi, terenul va fi în proprietatea CL, utilajele în administrare
Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat, luni, după ce a prezentat proiectul descentralizării parlamentarilor USL, că decizia
politică a Uniunii este ca ANOFM să nu se descentralizeze, pentru a nu crea distorsiuni în sistem, el arătând că
posibilitatea descentralizării ANPS mai este încă explorată.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Studentii dezbat despre facultati si piata muncii la Closer to Oxford
Saptamana acesta incepe a 10-a runda de dezbateri adresata studentilor din 7 orase universitare din Romania si
Republica Moldova, in programul Closer to Oxford. Acestia se pot inscrie pana pe 24 octombrie pentru a participa la
competitia de debate online, sesiunile de elearning si la dezbaterile publice din proiect. Premiile constau in 4 eReadere si
diplome acordate de Asociatia Romana de Dezbateri, Oratorie si Retorica (ARDOR), valorizate atat de universitatile din
strainatate, cat si de angajatorii din Romania.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Mariana Campeanu: Viitoarele proiecte europene de formare a tinerilor, orientate catre calificari
recunoscute pe piata muncii
Proiectele finantate din fondurile europene alocate pentru perioada 2014 - 2020 trebuie sa fie concepute in vederea
dobandirii de catre tineri a unor calificari profesionale recunoscute pe piata muncii, a declarat joi, la un simpozion de
specialitate, ministrul muncii, Mariana Campeanu.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
ȘtiriONG.ro - Ministerul Fondurilor Europene organizeaza un focus grup referitor la prima versiune a Acordului de
Parteneriat 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene organizeaza joi, 24 octombrie 2013 in Bucuresti un focus grup adresat reprezentantilor
mediului de afaceri cu scopul de a colecta opinii referitoare la prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 din
perspectiva adresarii nevoilor si oportunitatilor pentru mediul de afaceri in perioada de programare 2014 – 2020.
Continuare...
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