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Economie / Incluziune Socială
Profitpentruoameni.ro - Târg de economie socială la București
Fundația Chance For Life vă invită să participați la Târgul de Economie Socială ce va avea loc în Bucuresti pe
17 octombrie la Rin Grand Hotel.
Târgul de Economie Socială va facilita întâlnirea dintre organizațiile ce dețin Ateliere Protejate și firmele
interesate să susțină acest domeniu, fiind un bun prilej de a promova produsele realizate de beneficiarii
organizației dumneavoastră și de a realiza noi parteneriate durabile cu actorii economici.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Gazeta de Sud (Dolj) - Craiova găzduieşte, în 2014, Jocurile Naţionale Special Olympics
Jocurile Naţionale Special Olympics, dedicate copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi mintale, vor fi găzduite, în anul
2014, de Craiova, a anunţat directoarea Şcolii Speciale „Sf. Mina“, Eugenia Pascu. „Vor fi probe de atletism, de
săritură în lungime, bocce şi badminton sau baschet.

Continuare...
Gazeta de Sud (Dolj) - Un singur taxi pentru oamenii cu handicap
Pentru oamenii cu dizabilităţi, să meargă dintr-o parte în alta a oraşului este un adevărat chin. Ei sunt
marginalizaţi când este vorba de accesul în instituţii sau, pur şi simplu, de mersul pe stradă, pentru că nu există
rampe care să îi ajute.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!

POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare până la 26 septembrie
2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR
POSDRU) Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Est până la data de 26
septembrie 2013.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a votat extinderea cu un
an a perioadei în care România poate cheltui fondurile europene alocate pentru anii 2011 şi 2012
Comisia pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European a votat marţi, 24 septembrie a.c., în favoarea
propunerii Comisiei Europene de aplicare a regulii "N+3" pentru România şi Slovacia. Aceasta înseamnă că
România va mai avea la dispoziţie încă un an pentru a cheltui fondurile europene alocate pentru anii 2011 şi
2012. În cazul aplicării regulii “N+3”, România va putea cheltui fondurile europene alocate pentru anul 2011
până la data de 31 decembrie 2014, iar pe cele alocate pentru anul 2012 până la data de 31 decembrie 2015.
În acelaşi timp, trebuie subliniat că termenul final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala
perioadă de programare rămâne neschimbat: până la data de 31 decembrie 2015.
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