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Economie / Incluziune Socială

Responsabilitatesociala.ro - NESsT Romania organizeaza a doua editie a Zilei Intreprinderilor Sociale
A doua editie a evenimentului Ziua Intreprinderilor Sociale, organizat de NESsT Romania, va avea loc pe 12 decembrie,
la Bucuresti (Hotel Novotel). Cei interesati se pot inscrie gratuit pana pe 1 decembrie. Evenimentul se adreseaza tuturor
celor care activeaza in domeniul intreprinderilor sociale si vor sa contribuie la dezvoltarea acestui sector in Romania.
Organizatorii vor oferi participantilor o serie de oportunitati, precum:
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Intreprindere sociala pentru tineri seropozitivi sau cu nevoi speciale
De 5 ani, 16 tineri cu nevoi speciale confectioneaza obiecte decorative, in cadrul unui proiect care functioneaza pe
principiile unui intreprinderi sociale. Cei 16 beneficiari provin din centre de protectie sociala si sunt in principal tineri
seropozitivi, dar si tineri cu dizabilitati mintale sau copii din familii defavorizate. Proiectul se numeste “Atelierul Viitorului ”
si face parte dintr-un program al fundatiei “Chance for Life ”. Prin intermediul lui, fundatia urmareste sa dezvolte abilitatile
creative ale beneficiarilor, in scopul asigurarii unui loc de munca si integrarii lor in societate.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Cele mai eficiente 100 de intreprinderi sociale din UK
Antreprenorii care doresc sa infiinteze intrerpinderi sociale sau companiile care vor sa sustina in Romania acest domeniu
se pot inspira din modele de afaceri sociale functionale din Marea Britanie. Acestea pot fi regasite intr-o baza de date
online realizata cu sprijinul Royal Bank of Scotland.
Continuare...
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Persoane cu dizabilități
ȘtiriONG.ro - Studiu: Pas inainte in intelegerea psihologiei pacientilor cu HIV care urmeaza tratament
antiretroviral
Un studiu cu privire la determinantii psihologici ai aderentei la tratamentul antiretroviral al beneficiarilor Centrului de
Excelenta Baylor a fost publicat anul acesta in Journal of HIV/AIDS & Social Services. Cercetarea stiintifica intitulata
“Model de abilitati informational-motivational-comportamentale la aderenta la tratamentul antiretroviral in randul adultilor
tineri din Romania” a fost realizata de Baylor Romania in colaborare cu Universitatea din Southampton si cu Centrul
pentru Sanatate afiliat Universitatii din Connecticut.
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