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Novidades | As 10 mellores innovacións sociais de 2014

A Fundación Compromiso y Transparencia seleccionou por terceiro ano consecutivo as dez mellores
iniciativas sociais do pasado ano 2014. Son exemplos inspiradores do apoio a colectivos en risco de
exclusión, do impulso do emprego, da promoción da accesibilidade e da conservación ambiental. Máis
información aquí.

Recursos Symbios

Humor

Estratexia de Inclusión

Programa Seminario final

O campo, un bo lugar para o
avellentamento saudable e a
inclusión social.

A Estratexia Galega de Inclusión
integra obxectivos de abordaxe
da exclusión territorial.

Dispoñible o programa
provisional do Seminario
Symbios, que será o 27 e 28 de
maio en Santiago.

Ler máis na web

Ler máis na web
Ler máis na web

Materiais

REDR

Proxectos innovadores

Envellecemento

A Rede Europea de
Desenvolvemento Rural aborda
a inclusión social como unha
das súas prioridades.

Premios e candidaturas do
concurso europeo de proxectos
innovadores.

Medidas innovadoras de protección
social para facer fronte ao
envellecemento.

Ler máis na web

Ler máis na web

Ler máis na web

A entrevista. Laura Gascón Herrero. Deputación de Teruel.
No Proxecto Symbios fixémonos eco da Guía Metodolóxica das Políticas
de Acollida de Novos Habitantes no Medio Rural, do Proxecto Philoxenia
Plus, en que participaches. En que medida poden aplicarse as
recomendacións desta guía a Teruel? En que medida pode contribuír a
Deputación de Teruel a que se incorporen estas recomendacións nas
políticas de desenvolvemento local no voso ámbito territorial?
Teruel participou nun proxecto denominado PADIMA sobre Políticas de loita
contra o despoboamento en zonas de montaña onde traballamos durante tres
anos en cuestións relativas a este tema e finalmente implantouse unha
cooperativa de tratamento de la, froito de replicar unha boa práctica
procedente dun dos socios do proxecto, www.ardelaine.fr .
Ler máis na web

Este é o boletín electrónico do proxecto Symbios, unha iniciativa de encontro, intercambio e aprendizaxe sobre os
desafíos do cambio demográfico e as súas consecuencias no benestar e na inclusión social da xente e dos territorios
de Galicia e doutras rexións europeas afectadas. Se ten calquera dúbida ou quere contarnos algo, contacte con nós desde aquí
e se quere deixar de recibir este boletín electrónico, faga clic aquí.

