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Economie / Incluziune Socială 

ȘtiriONG.ro - Infiintare a Agentiei Europene pentru Copii, Inovare si Incluziune Sociala 

 

Deputatul PSD Ana Birchall a declarat in cadrul unei interventii sustinute in plenul Camerei Deputatilor ca Romania 

sustine si va depune toate eforturile in vederea infiintarii la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Copii, Inovare si 

Incluziune Sociala. Prin aceasta Agentie, Romania si-ar putea transforma o vulnerabilitate intr-un domeniu de expertiza si 

ar putea deveni lider la nivel european in privinta drepturilor copilului. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Viitorul incert al serviciilor sociale private in Romania 

 

Concluziile Raportului Dialog public-privat in vederea finantarii servicilor sociale in Romania realizat de Fundatia pentru 

Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) in perioada Mai-August 2013 evidentiaza cu date de teren colectate de la furnizori 

publici si privati de servicii sociale, eficienta redusa a reformelor adoptate in ultimii ani in domeniul serviciilor sociale si 

lipsa de responsabilitatea si transparenta a majoritatii autoritatilor publice locale in raport cu grupurile vulnerabile din 

Romania care au nevoie de servicii sociale. 

Continuare... 

Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Persoanele cu dizabilităţi aflate în centrele rezidenţiale sunt supuse torturii. 65% din cei internaţi mor 

 

În prezent, peste 35.000 de copii şi adulţi cu dizabilităţi mintale sunt instituţionalizaţi în centrele de recuperare 

neuromotorie şi în spitalele cu profil psihiatric. Însă, în ciuda faptului că suntem ţară europeană, 65% dintre persoanele cu 

astfel de probleme ies din instituţiile menţionate prin deces. ONG-urile susţin că bolnavii sunt supuşi abuzurilor şi torturii şi 

că statul ar trebui să se implice mai mult decât o face în momentul de faţă. 

 

Continuare... 

 

 

 

http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/infiintare-a-agentiei-europene-pentru-co
http://www.stiriong.ro/institutii-publice/politici-publice-in-incluziunea-sociala/viitorul-incert-al-serviciilor-sociale-p
http://adevarul.ro/news/societate/persoanele-disabilitati-aflate-centrele-rezidentiale-supuse-torturii-65-cei-internati-mor-1_5256936dc7b855ff5620241a/index.html
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POSDRU / Fonduri europene 

Hotnews - Fonduri UE 2014-2020: Daniel Constantin a criticat ca "inadecvata" schema institutionala care ii da lui 

Liviu Dragnea puteri peste fondurile de dezvoltare rurala. Ministrul Agriculturii: Sper sa eliminam orice risc 

 

La o saptamana de la publicarea draftului oficial al Acordului de Parteneriat pentru absorbtia fondurilor europene din 

exercitiul financiar 2014-2020, au reaparut disensiunile intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pe de-o 

parte, si Ministerul Fondurilor Europene (MFE) si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), de 

cealalata parte. 

Continuare... 

http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-15774954-fonduri-2014-2020-daniel-constantin-criticat-inadecvata-arhitectura-institutionala-care-lui-liviu-dragnea-puteri-peste-fondurile-din-dezvoltare-rurala-ministrul-agriculturii-sper-eliminam-orice-risc.htm

