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Economie / Incluziune socială

Nesst.org - NESsT a investit 1 milion de dolari în dezvoltarea întreprinderilor sociale din România
Suma investită de către organizaţia internaţională NESsT în susţinerea dezvoltării întreprinderilor sociale din România, cu
sprijinul partenerului său strategic, Romanian-American Foundation, a depăşit, recent, 1 milion de dolari. Această valoare
se traduce în peste 3.000 ore de training şi consultanţă individuală oferite cu titlu gratuit, dar şi în granturi pentru start-up
şi pentru dezvoltarea întreprinderii sociale.
Continuare...
Hotnews - In anul 2011, veniturile de protectie sociala au fost de 88,05 miliarde lei, in crestere cu 4,0% fata de
anul precedent

In anul 2011, veniturile de protectie sociala au insumat 88,05 miliarde lei, in crestere cu 4,0% fata de anul precedent.
Ponderea acestora in Produsul Intern Brut (PIB - date semidefinitive) a fost de 15,8%, aflandu-se in scadere cu 0,3 puncte
procentuale fata de anul anterior, a comunicat vineri Institutul National de Statistica. Cheltuielile privind protectia sociala
(inclusiv costurile administrative ale schemelor de protectie sociala) s-au ridicat la 90,75 miliarde lei, cunoscand o scadere
de 1,4% fata de anul precedent.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Cum sustine BCR sectorul ONG prin produse si proiecte dedicate?
Ionut Stanimir, Director de Comunicare al BCR, a explicat in cadrul European CSR Lessons 2013 legatura dintre
obiectivele de business ale bancii si investitiile pe care le face in dezvoltarea sectorului ONG. Tot el a prezentat cel mai
recent proiect adresat organizatiilor, platforma de donatii online fara comision, "Bursa Binelui”.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare
Digi24 - UE combate şomajul în rândul tinerilor. Opt miliarde de euro vor fi alocaţi în acest sens, în perioada 20142020

Uniunea Europeană dă opt miliarde de euro pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, una dintre cele mai presante
probleme la nivel european. Măsura a fost luată de liderii europeni, care au aprobat noaptea trecută bugetul pentru 20142020.
Continuare...
Mediafax - Peste 10.800 de locuri de muncă, disponibile în perioada 27 iunie - 3 iulie. În ce domenii vă puteţi
angaja
Peste 10.800 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, în perioada 27 iunie - 3 iulie, cele mai multe fiind în
Bucureşti şi în judeţele Cluj, Timiş, Braşov, Iaşi, Sibiu, Argeş şi Hunedoara, informează, joi, Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...
Persoane de etnie romă
Mediafax - Elena Băsescu: Guvernul Ponta nu alocă nici pe departe fondurile necesare comunităţii rome
Eurodeputatul PDL Elena Băsescu afirmă că raportul de evaluare al Comisiei Europene privind integrarea romilor în
societate arată că Guvernul României şi-a îndeplinit numai pe jumătate angajamentele asumate, ea acuzând faptul că nu
sunt alocate fondurile necesare acestei comunităţi.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul - Autismul poate fi „văzut“ în creier de la vârste foarte mici
Cauzele autismului nu sunt încă pe deplin înţelese, dar un nou studiu atestă existenţa unui tipar unic al apariţiei acestei
boli. Până acum, defectele genetice erau incriminate pentru tulburările comportamentale, mai exact, se credea că o serie
de mutaţii rare duc la efecte majore. Se pare, însă, că o cantitate mult prea mare de informaţii care „bombardează“
creierul copiilor duce la apariţia bolii.
Continuare...
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Realitatea.net - NOI UMILINŢE pentru cei cu dizabilităţi. Poate să meargă doar în cârje, dar e APTĂ DE MUNCĂ în
acte
Noi umilinţe pentru persoanele cu handicap, de data aceasta la Sibiu. Cei care au nevoie de un certificat pentru
încadrarea în grad de handicap sunt ţinuţi în faţa biroului de expertiză ore în şir. Comisia nu face programări, aşa că
oamenii
se
tem
şi
să
se
ducă
la
toaletă,
ca
să
nu-şi
piardă
rândul
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - POS DRU: A fost publicat noul DCI POSDRU 2007-2013
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU)
anunță că,începând cu data de 31 mai 2013, a intrat în vigoare noul Document Cadru de Implementare (DCI) al POSDRU
aferent perioadei de programare 2007-2013, document strategic, destinat beneficiarilor acestui program privind
îndeplinirea și implementarea obiectivelor POSDRU 2007-2013.
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