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Economie / Incluziune socială

Profitpentruoameni.ro - Ce poţi să faci cu 1,4 mil. euro în economia socială
O organizaţie neguvernamentală din Timişoara le-a arătat românilor, timp de trei ani, cum poate economia socială să
implice oamenii în rezolvarea provocărilor locale.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - ONGFest – Targul Economiei Sociale 2013 a avut loc la Bucuresti
Cea de-a 4-a editie a ONGFest – Targul Economiei Sociale a avut loc intre 17-19 mai 2013 la Bucuresti, in Parcul
Tineretului. Ca in fiecare an, ONGFest a fost alcatuit din cele 3 mari componente ale sale – standurile expozantilor, zona
de seminarii, ateliere sau dezbateri si scena. Anul acesta o a 4-a componenta a fost adaugata conceptului evenimentului:
zona de nonformal, ce a constat in activitati de educatie nonformala organizate de expozanti.
Continuare...

Fonduri-structurale.ro - Curs gratuit de „Manager de proiect” pentru managerii si viitorii manageri in economia
sociala!
Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro , partener in cadrul proiectului
„Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale” (POSDRU/84/6.1/S/53560), implementat impreuna cu
Consiliul Judetean Alba, in calitate de beneficiar, si Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, Centrul de Formare
Continua si Evaluarea Competentelor in Asistenta Sociala (CFCECAS) si Die Querdenker, in calitate de parteneri, anunta
organizarea unuicurs gratuit de „Manager de proiect” pentru regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia, Centru si Nord-Vest.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Interesat de antreprenoriat? Participa la o conferinta cu acces gratuit, saptamana viitoare,
in Bucuresti!
Human Capital Solutions si partenerii sai - Camera de Comert si Industrie Brasov, Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Bucuresti-Ilfov, Camera de Comert si Industrie Iasi si OD Consulting - invita persoanele interesate la conferinta “Key
Drivers in Entrepreneurship", care va avea loc pe 10 iunie 2013, intre orele 9:30-13:30, la Hotel Novotel, Bucuresti.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Rata şomajului în zona euro atinge un nou nivel record
Rata şomajului în zona euro a atins un nou nivel record în luna aprilie, de 12,2%, în creştere cu 0,1% faţă de luna
anterioară, potrivit unui raport publicat vineri de Eurostat. Şomajul în cele 27 de ţări membre UE a rămas la acelaşi nivel
din luna precedentă, 11 %.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Gândul - Doi deputaţi PNL vor să interzică ”romii” prin Constituţie: “Cum se numesc ţiganii în Ungaria, în Franţa?
Se numesc romi?”
Doi deputaţi PNL vor ca în viitoarea Constituţie să fie menţionat că nicio minoritate, cu excepţia celor cu rădăcini comune
şi atestate ştiinţific cu românii, nu poate folosi în titulatura ei oficială termenul "român" sau derivate. Totodată, ei mai
propun ca textul actual "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi" să devină "Familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie".
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Mediafax - Emil Boc a alergat în cursa "Flacăra Speranţei" Special Olympics, purtând o torţă
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a alergat, sâmbătă, pe străzile municipiului în cursa "Flacăra Speranţei", purtând o
torţă pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu prilejul deschiderii Jocurilor Naţionale Special Olympics.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - Comisia Europeana: Slaba capacitate administrativa a Romaniei se reflecta in rata
scazuta de absorbtie a fondurilor UE
Comisia Europeana a elaborat o serie de recomandari specifice de tara pentru Romania pentru anul 2013. Acestea sunt
in numar de opt si au fost elaborate pentru a o ajuta sa isi imbunatateasca performantele economice. Pe scurt, ele includ:
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: POSDRU va fi lansat in iunie cu toata suma ramasa inca neangajata
Eugen Teodorovici si-a propus, in calitate de ministru al Fondruilor Europene, o tinta ambitioasa: cresterea pana la 100%
a nivelului de contractare.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU si Organismele Intermediare POSDRU au lansat, astazi, urmatoarele 29 de
cereri de propuneri de proiecte:
Continuare...
Agerpres - Ministrul Fondurilor Europene vrea să impună, din iunie, un ritm record de evaluare a proiectelor
POSDRU INTERVIU
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că în luna iunie
doreşte să impună un ritm rapid pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, astfel încât până la finele lunii să poată fi semnate primele contracte de
finanţare.
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