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!

Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 30 august 2013
Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Veşti bune pentru ONG-uri: legea economiei sociale va fi adoptată la începutul anului
viitor. Vor apărea creditările cooperatiste
România va adopta o lege a economiei sociale cel mai probabil la începutul anului 2014. Aşa a anunţat, joi, Codrin
Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii, în cadrul conferinţei de închidere a programului Prometeus, dezvoltat de
Institutul pentru Economie Socială, unde a fost prezentată starea economiei sociale în România, precum şi provocările cu
care se confruntă acest segment în lipsa unei reglementări economice clare.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro - FDSC-IES, UB si ICCV au lansat 12 lucrari in domeniul economiei sociale
Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Universitatea din Bucuresti si
Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii au lansat joi (29 august 2013) 12 lucrari, cu ocaziaConferintei Nationale a
Economiei Sociale 2013 – „Pentru o economie a solidaritatii”, editia a 3-a.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Fundatia Vodafone ofera 200.000 euro pentru aplicatii mobile cu impact social
Fundatia Vodafone a lansat prima editie a premiilor europene ”Mobile for Good”, prin care isi propune sa descopere
aplicatii iOS si Android care sa imbunatateasca vietile oamenilor si sa aduca beneficii publice. Valoarea totala a premiilor
oferite de Fundatia Vodafone este de 200.000 euro.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Capital.ro - UPDATE Câţi ŞOMERI are România. Într-un an numărul a crescut cu 38.000
La începutul acestei săptămâni, preşedintele Traian Băsescu a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că şomajul
este în creştere într-o perioadă în care ar fi trebuit să scadă datorită locurilor de muncă sezoniere. Astăzi, INS va publica
datele referitoare la şomajul BIM pentru luna iulie.
Continuare...
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Economica.net - Rata locurilor de muncă vacante a crescut la 0,7%, în trimestrul doi
Rata locurilor de muncă vacante în trimestrul II din acest an a fost de 0,70%, în creştere cu 0,04 puncte procentuale faţă
de trimestrul precedent, şi cu 0,11 puncte procentuale comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2012, potrivit datelor
Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate joi.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
România Liberă - Integrarea copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ (VIDEO)
Integrarea copiilor cu dizabilităţi în sistemele societăţii în care trăim este unul dintre cele mai sensibile subiecte la nivel
european. Însă primul pas este poate integrarea în sistemul şcolar. Invitaţii acestei ediţii, Daniela Vişoianum, manager de
proiect "Să redescoperim şcoala" şi Sorin Mocanu, psiholog expert în cadrul proiectului desfăşurat de Asociaţia C4C ne
spun mai multe despre acest subiect.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Economica.net - Piaţa POSDRU va avea nevoie de o infuzie financiară - specialişti
Piaţa Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), care s-a creat în ultimii ani, va avea
nevoie de o infuzie financiară, a declarat, joi, directorul general al Autorităţii de Management POSDRU, Cristian Ababei, la
Conferinţa Naţională a Economiei Sociale 2013: "Pentru o economie a solidarităţii".
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Ghidurile pentru DMI 6.1. – „Dezvoltarea economiei sociale” publicate spre
consultare!
DG AMPOSDRU si OIRPOSDRU au publicat spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru:
DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic si de tip grant, precum si Modelul de buget
aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse in cadrul DMI 6.1.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Economie Sociala: Se lanseaza DMI 6.1. - strategice si granturi. Alocarea financiara este de 200 de
milioane de euro
Oficialii Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstince, prezenti la Conferinta Nationala a Economiei Sociale
au anuntat ca astazi urmeaza a fi postate spre consultare publica Ghidurile Solicitantului – Conditii Specifice pe DMI 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale (cereri de propuneri de tip strategic si grant, POSDRU). Perioada de consultare anuntata este de 10 zile, urmand
ca sesiunea de depunere sa dureze 2 saptamani.
Continuare...
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