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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - PotSiEu.ro, prima platforma online de crowdfunding dedicata exclusiv proiectelor de
antreprenoriat social
Proiectele de antreprenoriat social au, incepand de saptamana trecuta, un nou punct de sprijin prin lansarea PotSiEu.ro.
PotSiEu.ro este prima platforma online de crowdfunding dedicata exclusiv proiectelor de antreprenoriat social din
Romania. Diferentiatorul esential fata de alte platforme de crowdfunding este acela ca PotSiEu este adresata proiectelor
de antreprenoriat sustenabile, cu o componenta durabila, de ajutor social.
Continuare…
Decât o Revistă - Reîntoarcerea cooperativei
Opt țărani din sudul țării mănâncă bio în bucătăria familiei Schuster din comuna sibiană Moșna: brânză de vacă
asezonată cu piper, boia sau nuci și tartă de carne cu un strat de cașcaval la mijloc, de care Gabi Nenu, un producător de
brânză din comuna Suhaia, Teleorman, nu se atinge.
Continuare…
Altreileasector.ro - Ce trebuie sa ştie un ONGist despre Cloud și apps?
Aproape 50 de ONGişti au învățat la conferința Conexiuni 2013 despre cloud, apps, Windows 8, noul Office și alte
tehnologii care îi pot ajuta să facă mai mult bine. Conexiuni 2013 este organizat anual de TechSoup România și Microsoft.
Continuare…
Persoane cu dizabilități
ȘtirileTVR - Un copil cu sindromul Asperger, alungat dintr-o clasă în alta din cauza reclamaţiilor altor părinţi
Un elev din Bucureşti cu sindromul Asperger, o tulburare similară cu autismul, este mutat, chiar alungat, dintr-o clasă întralta din cauza reclamaţiilor părinţilor. Acum a terminat clasa pregătitoare dar mama lui nu ştie dacă băiatul va face clasa
întâi cu aceeaşi învăţătoare. Consiliul de Administraţie al şcolii a decis, la presiunea părinţilor, să îi schimbe clasa.
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Continuare…
Realitatea.net - BBC: "România a ascuns cel mai mare gulag pentru copii abandonaţi şi cu dizabilităţi"
"România a ascuns cel mai mare gulag pentru copii abandonaţi şi cu dizabilităţi, departe de Capitală", scriu jurnaliştii de la
BBC. Aceştia au realizat un reportaj despre orfanii din perioada comunistă, ajunşi acum la maturitate.
Continuare…
Persoane de etnie romă
Ziarul de Iași - Despre discriminarea romilor şi conservatorismul femeilor
La noi, rasismul este mai pronunţat în rândul „elitelor” decât în cel al „poporului”. Şi, cum personalul politic, administrativ şi
educaţional se recrutează preponderent din rândul acestei elite, politicile de discriminare negativă a romilor sunt greu de
eliminat printr-o mişcare de sus în jos.
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Ziarul de Iași - Sistemul de decontare a fondurilor UE va fi schimbat
Ministrul Eugen Teodorovici a declarat că a discutat cu premierul Victor Ponta implementarea unui sistem de virare a
banilor europeni prin bancă, de la Comisia Europeană până la companiile care contractează lucrările finanţate din
fondurile comunitare.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Participa si tu la discutiile pentru imbunatatirea controlului fraudelor cu fonduri
europene!
Societatea Academica din Romania, impreuna cu Structural Consulting™ Group- www.fonduri-structurale.ro –
www.proiecte-structurale.ro invita beneficiarii de fonduri structurale si de coeziune in Romania la discutii pentru
imbunatatirea controlului fraudei cu fonduri UE in Romania. Interviurile de grup vor fi organizate in perioada 25-26 iunie
2013 in Bucuresti, la sediul SAR din str.Mihai Eminescu nr.61.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov a publicat lista finala a proiectelor admise in cadrul ultimei
cereri de proiecte pe DMI 6.2
OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov a publicat lista finala a cererilor de finantare admise si respinse care au fost evaluate in
cadrul CPP 122, AP 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2 – ”Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii – Regiunea Bucuresti Ilfov”.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POS DRU: Liste întrebări și răspunsuri actualizate
Au fost publicate Listele actualizate cu întrebări și răspunsuri aferente Ghidului Solicitantului – Condiții Generale, DMI
5.1Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare (proiecte strategice și granturi), DMI 5.2 Promovarea
sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de
muncă proiecte strategice și granturi) și DMI 6.3Promovarea egalității de șanse pe piața muncii (proiecte strategice și
granturi).
Continuare...
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