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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - The HUB Bucharest a lansat 60 days challenge, acceleratorul dedicat afacerilor cu impact 

social 

 
The HUB Bucharest si compania olandeza de consultanta Business Models Inc. au lansat la Bucuresti "60 days 
challenge", un accelerator dedicat afacerilor cu impact social! "60 days challenge" isi propune ca timp de 60 de zile sa 
ajute 25 de antreprenori in a-si dezvolta afacerile sociale indiferent ca se afla la stadiul de idee, s-au lansat deja pe piata 
ori isi doresc extinderea operatiunilor, iar la final, in cadrul unei sesiuni de pitching, sa intalneasca potentiali investitori. 
 
Continuare… 
 

Cooperativaurbana.ro – Târg al Întreprinderilor Sociale de la Sat 

Fundatia Soros va invita pe 9 mai, intre orele 15:00 si 18:30 la Targul Intreprinderilor Sociale de la Sat, la sediul fundatiei, 

pe Caderea Bastiliei nr. 33. Intreprinderi sociale din 11 sate, din 7 judete vor expune produsele pe care le realizeaza. 

Puteti aprecia si achizitiona produse realizate din lemn, metal, cosuri din nuiele, paine de casa, conserve de legume, 

produse de patiserie, cozonaci, stergare, icoane pe sticla, confectii textile, traiste si altele. 

Continuare... 

 
ȘtiriONG.ro - Sarbatoarea voluntariatului revine! Voluntariatul ne aduce impreuna in SNV 

 
Fundatia de Sprijin Comunitar in parteneriat cu Institutia Prefectului Bacau organizeaza, in perioada 13 – 19 mai 2013 
„Saptamana Nationala a Voluntariatului”. Acest proiect insumeaza o serie de evenimente menite sa mobilizeze cat mai 
multi voluntari si tineri, care sa contribuie la dezvoltarea si infrumusetarea localitatii lor si sa atraga sprijinul comunitatii si 
al autoritatilor pentru sustinerea activitatii voluntarilor si recunoasterea meritelor lor. Saptamana Nationala a 
Voluntariatului are loc in fiecare primavara, in localitati mari si mici din intreaga tara si inseamna o saptamana dedicata 
celebrarii publice a voluntariatului si voluntarilor, prin actiune. 
 
Continuare… 
 
 
 
 
 
 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/the-hub-bucharest-a-lansat-60-days-challenge-acceleratorul-dedicat-afacerilor-cu-impact-social/
http://www.cooperativaurbana.ro/targul-intreprinderilor-sociale-de-la-sat/?fb_action_ids=10151436293247734%2C10151435160022734%2C10151435131137734%2C10151435128372734%2C10151433308967734&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151436293247734%22%3A452906018130467%2C%2210151435160022734%22%3A505746579492607%2C%2210151435131137734%22%3A344045665717484%2C%2210151435128372734%22%3A511795612217307%2C%2210151433308967734%22%3A191556900994781%7D&action_type_map=%7B%2210151436293247734%22%3A%22og.likes%22%2C%2210151435160022734%22%3A%22og.likes%22%2C%2210151435131137734%22%3A%22og.likes%22%2C%2210151435128372734%22%3A%22og.likes%22%2C%2210151433308967734%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.stiriong.ro/ong/filantropie-voluntariat/sarbatoarea-voluntariatului-revine-volu
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie 
 
Adevărul - Planuri UE: fiecare ţară să-şi întreţină şomerii din străinătate 
 
Uniunea Europeană intenţionează să extindă perioada în care imigranţii pot primi ajutoare de şomaj din partea ţărilor de 
origine, potrivit unor planuri discutate la Bruxelles, menite să calmeze spiritele în ceea ce priveşte „turismul pentru 
beneficii sociale“. 
 
Continuare... 
 
 
POSDRU / Fonduri europene 
 

Știri TVR - Cum să faci o afacere la sat şi cum să obţii fonduri europene 
 
Gândiţi-vă la un tânăr de la ţară cu ceva bani în buzunar, pentru a-şi crea propria fermă, care vrea şi simte că poate mai 
mult. Cum ajunge însă să-şi deschidă o astfel de afacere? Invitaţi la Prim Plan, câţiva specialişti au explicat cum se fac 
cursuri de recalificare, cum se deschide o afacere şi cum se face o fermă. 
 
Continuare... 
 

Altreileasector.ro - Avem alternative la fondurile structurale? 

Situația financiară a organizațiilor neguvernamentale s-a agravat, ne spune directorul executiv al Fundaţiei pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile, Ionuţ Sibian, mai ales în contextul blocării plăților din fonduri europene și lipsei call-urilor de 

la Uniunea Europeană. Multe ONG-uri lucrează cu diverse companii pentru a-și suplini bugetele, dar nu se pot finanța 

doar din mediul business, pentru că firmele oferă sume mici, de obicei. Nici ambasadele sau institutiile statului nu mai 

sunt o sursă de finanțare pe care să te poţi baza. 

Continuare... 

 

http://adevarul.ro/international/europa/planuri-ue-tara-sa-si-intretina-somerii-strainatate-1_5189448a053c7dd83f7c1f88/index.html
http://stiri.tvr.ro/cum-sa-faci-o-afacere-la-sat-si-cum-sa-obtii-fonduri-europene_30192.html
http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
http://www.altreileasector.ro/avem-alternative-la-fondurile-structurale/

