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Economie / Incluziune Socială 

Profitpentruoameni.ro - Târg de economie socială la sediul ONU 

Peste 15 reprezentanți de la nouă organizații din domeniul incluziunii sociale au participat joi, 5 decembrie, la târgul de 

economie socială organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu ocazia Sfântului Nicolae, la sediul 

Organizației Națiunilor Unite din România. Angajați ai ONU, colaboratori și parteneri s-au bucurat de obiectele expuse 

spre vânzare, produse de beneficiari ai unor entități de economie socială. Beneficiarii provin din rândul persoanelor de 

etnie romă, persoane cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, beneficiari de 

venit minin garantat, pensionari sau șomeri. 

Pâine proaspătă din secară, turtă dulce, chec cu marțipan, batice, bijuterii, produse din piele, sacoșe din pânză eco, 

lumânări, haine pentru copii, felicitări, globuri de pom sau decorațiuni de sărbători, acestea au fost doar câteva dintre 

produsele expuse în cadrul târgului care și-au găsit foarte rapid cumpărători. 

Continuare... 

Altreileasector.ro - Studiu: ce ştiu românii despre economia socială? 

830 de români întrebați despre economia socială, au răspuns că le sunt familiare cooperativele agricole, casele de ajutor 

reciproc și cooperativele de credit. Doar 33% cunosc conceptul de „economie socială”, în sine. În contextul în care 

economia socială este într-o continuă dezvoltare în România, iar întreprinderile sociale, cooperativele și antreprenoriatul 

social sunt termeni foarte des întâlniți în discursurile publice, Centrul de Marketing şi Prognoză Socială a realizat un studiu 

care măsoară nivelul de informații pe care românii le dețin despre economia socială: „Implicarea socială a membrilor 

comunităţii”. 

Continuare... 

Mediafax - Eurostat: Românii, locul 2 în privinţa riscului de sărăcie sau excluziune socială, în 2012 

Anul trecut, 124,5 milioane de persoane (24,8% din populaţie) din Uniunea Europeană au fost expuse riscului de sărăcie 

sau excluziune socială, în creştere faţă de 2011 - 24,3% şi 2010 - 23,7%, în condiţiile în care reducerea numărului 

persoanelor afectate de sărăcie este una dintre priorităţile Strategiei Europa 2020. 

Continuare... 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/targ-de-economie-sociala-la-sediul-onu/
http://cmps.ro/
http://www.altreileasector.ro/studiu-ce-stiu-romanii-despre-economia-sociala/
http://www.mediafax.ro/social/eurostat-romanii-locul-2-in-privinta-riscului-de-saracie-sau-excluziune-sociala-in-2012-11743794
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RFI.ro - Românii nu fac voluntariat 

Doar 14% dintre români au făcut voluntariat în ultimul an, cei mai mulţi fiind studenţi sau angajaţi cu studii superioare, iar 

domeniile în care s-au implicat sunt serviciile sociale şi protecţia mediului, rezultă dintr-un studiu naţional realizat de 

Centrul de Marketing şi Prognoză Socială. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Meritele voluntariatului din intreaga tara vor fi premiate in 12 decembrie 2013 la Gala Nationala a 

Voluntarilor! 

 

Federatia VOLUM si partenerii sai pregatesc seara de premiere a meritelor voluntariatului din Romania, in cadrul singurei 

competitii nationale care ofera recunoastere publica rezultatelor voluntarilor, proiectelor de voluntariat, coordonatorilor de 

voluntari si centrelor de voluntariat din intreaga tara. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

IES.org.ro - Unitatea protejata Nazarcea Grup primeste premiul Angajatorii Abilitatii in cadrul Galei Persoanelor 

cu Dizabilitati 

 

In cadrul Galei Persoanelor cu Dizabilitati "EGAL E NORMAL" premiul la categoria Angajatorii Abilitatii - categoria Piata 

protejata a muncii a fost acordat Directiei Generale de Asistenta  Sociala  si Protectia Copilului Sector 1 Bucuresti pentru 

unitatea protejata Nazarcea Grup. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - A fost lansată pagina web dedicată granturilor SEE & norvegiene 
 

Ministerul Fondurilor Europene a lansat pagina oficială a granturilor SEE & norvegiene, www.eeagrants.ro, concepută ca 

un instrument de informare despre aceste finanţări alocate României pentru perioada 2009-2014. 

Continuare... 

 

http://www.rfi.ro/stiri-social-46199-romanii-nu-fac-voluntariat
http://www.stiriong.ro/ong/filantropie-voluntariat/meritele-voluntariatului-din-intreaga-ta
http://www.ies.org.ro/info-stiri/vrs/IDstire/820/t/unitatea-protejata-nazarcea-grup-primest
http://www.eeagrants.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2238-pagina-web-see

