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Economie / Incluziune Socială
ȘtiriONG.ro - Masuri pentru dezvoltarea comunitatilor sarace
In data de 23 octombrie 2013 un grup de 9 senatori au depus la biroul permanent al Senatului Romaniei o propunere
legislativa pentru adoptarea de masuri specifice in vederea dezvoltarii comunitatilor sarace. Initiativa legislativa isi
propune sa contribuie la eliminarea barierelor legislative si institutionale in procesul de incluziune sociala a comunitatilor
sarace din Romania. In acest sens, se propune crearea unui mecanism institutional pentru coordonarea procesului de
reglementare unitara a masurilor inter-institutionale de incluziune sociala destinate comunitatilor sarace.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Deșteptarea (Bacău) - Cursuri de formare profesionala pentru persoane cu handicap
Asociatia Handicapatilor Fizic Bacau, in parteneriat cu Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap, organizeaza
cursuri gratuite de formare profesionala, destinate persoanelor cu dizabilitati. Aproximativ 60 de persoane cu handicap au
astfel posibilitatea sa se califice in trei meserii: lucrator comercial, manichiura/pedichiura si agent de curatenie.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Muzeul Antipa a devenit accesibil nevazatorilor, cu sprijinul Fundatiei Orange
Georgiana nu este pentru prima data la Muzeul Antipa. A mai fost si in trecut. Este insa pentru prima data cand citeste
singura
explicatiile
despre
exponate.
Cu
degetele.
Georgiana are 15 ani si este nevazatoare. Datorita unui proiect de accesibilizare a patrimoniului Antipa, ea poate acum sa
cunoasca lumea inconjuratoare prezentata in muzeu, pipaind-o si ascultand-o.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Voluntarii Orange au imbunatatit conditiile de viata a 2.000 de persoane cu nevoi
speciale
Peste 200 de angajati ai Orange Romania au participat pe parcursul lunii septembrie la activitati de voluntariat, derulate in
11 comunitati si care au avut peste 2.000 de beneficiari. In total, angajatii companiei au donat un numar de peste 1.200
de ore de voluntariat.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
ȘtiriONG.ro - Noi fonduri pentru plata beneficiarilor POS CCE si POS DRU
Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de miercuri, 30 octombrie a.c., un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru
asigurarea resurselor necesare pentru plata beneficiarilor Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU) si ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE).
Continuare...
Incomemagazine.ro - Teodorovici: România va trebui să plătească CE peste un miliard de euro pentru deficienţe
în sistem
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Mediaş, că "România va trebui să plătească CE,
pentru deficienţe în sistem, peste un miliard de euro ", datoria "imensă" fiind preluată de către bugetul de stat şi apărând,
automat, la deficit în raportul FMI.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 31 octombrie 2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest, până la data de 31 octombrie
2013.
Continuare...
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