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Economie / Incluziune socială
Realitatea.net - Câmpeanu: Bugetul de asigurări sociale şi cel de şomaj NU pot fi trecute pe regiuni
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, spune că, în urma regionalizării, bugetul de asigurări sociale, cel de şomaj şi
activitatea de control a Inspecţiei Muncii nu pot fi trecute la nivel de regiune, "oricât şi-ar dori" conducătorii acelor regiuni.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - Asistentul social trebuie sa aiba “vocatia binelui”
“Ziua potilor deschise” le-a dat sansa bacauanilor sa afle mai multe despre serviciile oferite de DGASPC si profesia de
asistent social. Asistentii maternali au impartasit din experientele lor, iar o familie de adoptie a povestit despre bucuria de
a avea un copil.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Peste 160 de mesteri populari si iubitori ai artei traditionale instruiti in antreprenoriat
163 de mestesugari si pasionati ai artei populare din judetele Valcea, Dolj si Olt au finalizat in martie cursurile de
competente antreprenoriale organizate de World Vision Romania prin proiectul Atelierul de Mestesuguri - program integrat
de calificare, dezvoltare a competentelor antreprenoriale, suport si consiliere a resurselor umane, pentru dezvoltarea
mestesugurilor traditionale din mediul rural din regiunea Sud-Vest.
Continuare...
Adevărul (Alba Iulia) - Proiect social al Consiliului Judeţean Alba, model de bune practici la nivel european
Un proiect social derulat de Consiliul Judeţean Alba a devenit model de bune prectici la nivel european. Proiectul
„Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale“ se desfăşoară în perioada august 2010 – iulie 2013 şi îşi
propune promovarea unor modele funcţionale de economie socială, dezvoltarea unei reţele integrate de servicii sociale şi
crearea de întreprinderi sociale funcţionale.
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Gândul - Ce păţeşti dacă spui cuiva „ţigan” în loc de „rom”
Membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) au decis creşterea amenzilor pentru discriminarea
unei persoane fizice şi a unui grup. Astfel, cine discriminează o persoană riscă o amendă între 1.000 şi 30.000 de lei, iar
cine jigneşte un grup riscă între 2.000 şi 100.000 de lei amendă.

Continuare...
Ziare.com - Le Monde: Ninel Potarca, Obama rromilor din Romania
Ninel Potarca, zis si "Obama de Meteor", a devenit subiect de interes pentru cotidianul francez Le Monde, care a publicat
un articol in care ii prezinta, pe scurt, viata de rrom nomad ajuns candidat la presedintie.
Continuare...
Adevărul - Despre ţiganii din mintea noastră
Cred că cele mai aprinse discuţii le am cu elevii mei despre romi. Fiecare generaţie vine cu aceleaşi prejudecati şi
stereotipuri. Dezbaterile, argumentele prezentate, îi pun pe gânduri pe cei mai mulţi dintre ei, ceea ce pentru mine e de
ajuns. Nu ştiu însă cum evoluează când termină şcoala şi intră iar în circuitul prejudecăţilor din societate. Eu sper că îşi
păstreză mintea deschisă.
Continuare...
România Liberă - Şase romi suspectaţi de proxenetism, puşi sub acuzare în Franţa
Şase români de etnie romă care fac parte dintr-o reţea de proxenetism au fost puşi sub acuzare la Toulouse, în sud-vestul
Franţei, patru dintre ei fiind plasaţi în arest preventiv, anunţă surse judiciare.

Continuare...
RTV.net - Echipa România TV, atacată de romi în timpul percheziţiilor de la Sinteşti
O echipă a postului România TV a fost atacată de câteva femei de etnie romă în timpul percheziţiilor efectuate de poliţişti
în comuna Vidra. Camera de filmat a fost spartă cu pietre. Şi maşina Televiziunii Române a fost avariată în urma unui
atac al romilor iritaţi de prezenţa presei la acţiunea autorităţilor.
Continuare...
Monitorul de Cluj - 400 de porţii de iahnie de fasole pentru romii de la Pata Rât
Un grup de clujeni a oferit, sâmbătă, câte o porţie de mâncare caldă pentru comunitatea de romi de la groapa de gunoi de
la Pata Rât. Au fost pregătite 400 de porţii de iahnie de fasole.
Continuare...
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Persoane cu dizabilități
Adevărul -

FOTO Copiii cu dizabilităţi au dansat alături de elevi la concursul «Împreună pentru viitor»

Cinci echipe formate din elevi de la şcolile din Gorj şi copii cu dizabilităţi au participat, ieri, la un concurs de dansuri. Etapa
judeţeană a concursului naţional «Împreună pentru viitor» a avut la Casa de Cultură din Târgu Jiu.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Adevărul - Raport SAR: Mediul privat a întrecut autorităţile locale la fraudarea fondurilor europene
Folosirea de documente false sau inexacte este strategia cea mai utilizată de obţinere frauduloasă a fondurilor europene,
potrivit unei analize realizată de Societatea Academică din România pe baza deciziilor definitive de condamnare în
dosarele cu fonduri europene instrumentate de DNA.
Continuare...
Adevărul (Zalău) - Cum se fac „economii” la fondurile europene: se calculează corecţii ce lasă proiectele fără
finanţare
Patru dintre cele 11 proiecte cu finanţare europeană derulate de Primăria Municipiului Zalău au suferit şase corecţii la
rambursare în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei. Reprezentanţii municipalităţii susţin că aplicarea acestor corecţii
nu este justificată şi au contestat toate cele şase măsuri.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Ce progrese s-au inregistrat in absorbtia de fonduri europene in ultimele 11 luni
Ministerul Fondurilor Europene a prezentat in sedinta de Guvern din 27 martie 2013 o nota privind progresele inregistrate
in perioada aprilie 2012 – martie 2013 in implementarea programelor operationale finantate din instrumente structurale.
Conform acesteia, progresul mediu inregistrat in ce priveste valoarea platilor catre beneficiari a fost de +27,43%. In ce
priveste declaratiiile de cheltuieli transmise catre CE si sumele rambursare, Romania a inregistrat progrese medii de
peste +40%.
Continuare...
Business24.ro - Teodorovici: vom externaliza instrumente de absorbtie a fondurilor europene
Ministrul Afacerilor Europene anunta o strategie radicala pentru cresterea ratei de absorbtie a fondurilor europene: mai
putine programe operationale, mai putini angajati in sistem, mai putine autoritati de management si externalizarea catre
mediul privat a unor activitati ce reveneau autoritatilor implicate.
Continuare...
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