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Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 28 mai 2013
Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - A fost publicat nr. 8 din Revista de Economie Socială
A fost publicat al optulea număr al Revistei de Economie Socială (Nr. 2/2013) în 500 de exemplare.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro - Economia sociala pe agenda Coalitiei ONG pentru Fonduri Structurale
In data de 14 Mai 2013, Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale a discutat cu invitati din institutii publice, organizatii
neguvernamentale, companii si sindicate despre asteptarile pe care le au beneficiarii cu privire la prioritatile de finantare
2014-2020.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro - Economia sociala, cheia de iesire din inchisoare
Centrul Roman pentru Educatie si Dezvoltare Umana - C.R.E.D. a organizat la Bucuresti in perioada 21-24 mai 2013
conferinta internationala “Economia sociala in practica: Rolul economiei sociale in reintegrarea socio-profesionala a
persoanelor defavorizate”. Dezbaterile s-au concentrat pe intregrarea in munca a detinutilor.
Continuare...
IES.org.ro - 10.000 RON daruiti pentru o initiativa de antreprenoriat social
Fundatia PACT a organizat miercuri, 22 mai 2013, a doua editie a evenimentului Dar din Dar se face.
La aceasta a doua editie, desfasurata la The Hub Bucharest, s-au strans datorita celor 70 de prieteni, sustinatori si
parteneri, 10000 RON, bani care merg catre o noua initiativa de antreprenoriat social in cadrul viitorului apel de
proiecte PACT pentru COMUNITATE.
Continuare...
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ȘtiriONG.ro - Conferinta de incheiere a proiectului “Impreuna pentru servicii sociale mai bune – Construirea
capacitatii organizationale a unei retele nationale de ONG-uri crestine”
Organizatia Internationala pentru Caritate Crestin-Ortodoxa (IOCC Romania) si Federatia Filantropia va invita la
Conferinta de incheiere a proiectului “Impreuna pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacitatii organizationale a
unei retele nationale de ONG-uri crestine”. Evenimentul se va desfasura vineri, 31 mai 2013, ora 10.00, la Palatului
Patriarhiei, Sala Conventus.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - World Vision Romania deschide Centrul de Consiliere pentru Mestesugari Cluj Napoca
In data de 27 mai 2013, Fundatia World Vision Romania deschide la Cluj Napoca “Centrul de informare si consiliere
pentru mestesugari”. Initiativa face parte din proiectul “Atelierul de mestesuguri” care urmareste sa sprijine dezvoltarea
mestesugurilor traditionale in mediul rural.
Continuare...
Altreileasector.ro - Implicarea socială se învaţă la Tăşuleasa
Laura Sgârcitu a lucrat, până de curând, la Coca Cola HBC, unde era responsabilă cu implicarea socială și comunitară a
companiei care are unul dintre centrele de îmbuteliat ape minerale în Vatra Dornei (lângă Tășuleasa). În 2007 căuta o
organizație parteneră în zonă, care să cunoască problemele locale.
Continuare...

Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Digi24 - Profilul șomerului din România: Tânăr calificat și cu experiență
Majoritatea persoanelor care îşi caută activ un loc de muncă, şi care au participat weekend-ul trecut la târgul de cariere
sunt deopotrivă femei şi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 30 de ani. Dintre aceştia, marea majoritate (68%) au studii
superioare, cunosc limba engleză (95%), locuiesc în mediul urban şi nu dispun de venituri salariale.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Agerpres - Teodorovici: Cred cu tărie că România poate să fie mult mai sus în ce priveşte utilizarea fondurilor
europene
România poate să fie mult mai sus în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor europene, a afirmat, vineri, ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici, exprimându-şi speranţa ca până la finele anului ţara noastră să fie un model în acest sens
pentru Europa.
Continuare...
Evz - Beneficiarii fondurilor europene, clienţii cuminţi ai bancherilor
Finanţarea proiectelor cu fonduri europene poate fi un segment de business profitabil pentru bancheri şi pe viitor, în
condiţiile în care puţini beneficiari se numără printre rău-platnici.
Continuare...
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