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 – 6 iunie 2013
Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Comisia Europeană lansează o publicație despre antreprenoriatul social
Comisia Europeana a lansat in data de 27 mai publicatia intitulata „Policy Brief on Social Entrepreneurship”. Lucrarea
analizeaza impactul antreprenoriatului social in comunitatile europene, constatand ca lucrul cu astfel de intreprinderi si
sprijinirea dezvoltarii lor poate duce la castiguri pe scara larga pentru bugetele publice. Initierea si derularea unei astfel de
afaceri poate ridica totusi o serie de probleme, intrucat nu trebuie sa depaseasca doar provocari de ordin antreprenorial,
ci si provocari de ordin social.
Continuare…
Responsabilitatesociala.ro - Petrom a lansat o noua competitie de proiecte, cu finantari in valoare de 160.000
euro

Petrom a anuntat lansarea unei noi competitii de proiecte,”Idei in Tara lui Andrei”. Prin aceasta, isi propune sa finanteze
initiative eco-civice sustenabile din 3 domenii: mediu, educatie sau dezvoltare comunitara. Valoarea totala a finantarilor
acordate de Petrom este de 160.000 euro.
Continuare…
Altreileasector.ro - Gala Societăţii Civile 2013: proiecte necâştigătoare ieşite din tipare
Sectorul neguvernamental a fost premiat pentru a 11-a oară la Gala Societăţii Civile, pe 3 iunie. Pe lângă premiile I din
fiecare categorie, evenimentul a scos la iveală şi o serie de proiecte care ne-au suprins prin impact şi originalitate.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - „Impreuna pentru servicii sociale mai bune” un proiect IOCC Romania si Federatia Filantropia
“Impreuna pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacitatii organizationale a unei retele nationale de ONG-uri
crestine” reprezinta titlul unui proiect ce a avut ca scop principal dezvoltarea capacitatii organizationale a Federatiei si
membrilor ei de a asigura servicii sociale eficiente pentru cei aflati in dificultate.
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ȘtiriONG.ro - Prin Live United, United Way construieste comunitati puternice
Pe data de 1 iunie 2013 a avut loc startul campaniei Live United, prin care se promoveaza implicarea companiilor,
cetatenilor si autoritatilor in rezolvarea problemelor sociale ale propriilor comunitati.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Sesiunea tematica Incluziune si inovatie in domeniul social in cadrul Fondului ONG
Miercuri, 19 iunie, va avea loc la Bucuresti, sesiunea tematica Incluziune si inovatie in domeniul social, un eveniment
organizat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile in cadrul programului de finantareFondul ONG in Romania.
Continuare...

Șomaj / Ocupare
ȘtirileTVR - Ministrul Mariana Câmpeanu: Lucrurile s-au mai schimbat, tinerii nu mai cer salarii aşa de mari
Tinerii români îngroaşă rândul şomerilor din toată Europa, ceea ce îngrijorează pe toate autorităţile, inclusiv pe cele din
România. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a explicat miercuri seara, în emisiunea Prim Plan, care sunt măsurile
aflate în pregătire pentru integrarea tinerilor şi ce şanse au acestea.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - Oficial, somajul este in scadere
Daca ar fi sa judecam dupa datele oficiale, rata somajului in judetul Bacau in cele 5 luni care s-au scurs din acest an a
fost in scadere. Potrivit informatiilor furnizate de conducerea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
(AJOFM) Bacau, la sfârsitul lunii mai in evidentele acestei institutii se aflau 13.191 someri, cu 386 mai putin decât au fost
la finele lui aprilie.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Adevărul - „Zidul împotriva romilor“ a fost declarat legal şi rămâne în picioare
Un gard construit în Baia Mare, în 2011, în jurul a două blocuri cu locatari romi, a ajuns subiect pentru presa
internaţională. Justiţia a decis că cererea de anulare a autorizaţiei de construcţie este nefondată
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Persoane cu dizabilități
Mediafax - NOUA CONSTITUŢIE: Comisia de revizuire a înlocuit sintagma "persoană cu handicap" cu "persoană
cu dizabilităţi"
Comisia de revizuire a Constituţiei a adoptat un amendament formulat de deputatul PSD Gabriela Podaşcă prin care în
Legea fundamentală este înlocuită formula "persoană cu handicap" cu sintagma "persoană cu dizabilităţi".
Continuare...

Adevărul - Joburi şi programe de ucenicie pentru tinerii cu dizabilităţi
Fie că a fost vorba de posturi precum cel de confecţioner, de lucrător în salubritate sau manipulant mărfuri, angajatorii au
ţinut cont de condiţia fizică şi intelectuală a celor mai mulţi participanţi şi au avut grijă ca cele 95 de posturi scoase la
concurs să fie pe măsura puterilor candidaţilor.
Continuare...
Adevărul - FOTO Special Olympics a organizat cel mai mare eveniment al anului pentru persoane cu dizabilităţi
Fundaţia Special Olympics din România a organizat în perioada 31 mai - 3 iunie cel mai mare eveniment al anului 2013
pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale.
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Mediafax - Polonia va asista Guvernul român la reorganizarea administrativă şi absorbţia fondurilor UE
Ministerul român al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi instituţia cu atribuţii similare din Polonia vor semna
un acord în baza căruia autorităţile de la Varşovia vor asista Guvernul de la Bucureşti în procesul de reorganizare
administrativ-teritorială şi de absorbţie a fondurilor UE.
Continuare...
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