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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Cursuri gratuite de economie socială la Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale, Academia de Studii
Economice Bucureşti şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România, organizează la Iaşi programul de studii
postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice, în perioada 01 iunie – 12 iulie 2013, cu 11
credite ECTS. Cursurile se derulează în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în România”, cofinanţat prin
Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European.
Continuare...
Adevărul (Cluj) - Comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune vine la
Bucureşti şi Cluj
Acesta va discuta cu autorităţile române modul în care iniţiativele Uniunii Europene din domeniul ocupării forţei de muncă
şi afacerilor sociale pot sprijini România. Oficialul se va concentra pe nevoia de a îmbunătăţi modalitatea în care este
folosit Fondul Social European în perioada curentă de programare financiară, precum şi asupra pregătirilor necesare în
vederea utilizării generaţiei de programe ce fac parte din următorul cadru financiar pe 7 ani.
Continuare...
7est.ro (Iași) - MAFIA BILETELOR: Cum se topesc zeci de mii de euro din bugetul statului
In poarta Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, traficantii cumpara seturi de bilete eliberate gratuit pentru
persoanele cu handicap. Le revand apoi operatorilor de transport care le deconteaza de la stat. In acest fel se scurg lunar
mii de euro din banii publici. Politia nu pare deranjata de acest fenomen. Un reporter 7est a tratat, incognito, vanzarea
unui set de bilete. Traficantii au explicat cum transforma biletele in bani si care e castigul fiecarei verigi din acest lant.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Știrile TVR - Ministerul Muncii are două proiecte pentru angajarea tinerilor, în valoare de 10 milioane de euro
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are în pregătire câteva proiecte pilot care sunt
adresate tinerilor, în vederea angajării. Ministrul Mariana Câmpeanu a declarat, vineri, că într-o primă fază e vorba despre
două proiecte în valoare de 10 milioane de euro.
Continuare...
Mediafax - REPORTAJ - Bursa locurilor de muncă: Mii de persoane s-au înghesuit ca să participe. Oferta pentru
cei cu studii superioare, foarte săracă
Mii de persoane s-au înghesuit, vineri, la bursa locurilor de muncă organizată în mai multe oraşe, însă foarte puţini au fost
angajaţi pe loc. Majoritatea angajatorilor au căutat muncitori, posturile pentru persoane cu studii superioare fiind extrem
de puţine.
Continuare...
Mediafax - Finanţare de la stat pentru tineri: Cum pot primi debutanţii în afaceri 10.000 de euro pentru proiecte
Întreprinzătorii în vârstă de până la 35 de ani pot depune de luni planurile de afaceri în cadrul Programului de sprijinire a
debutanţilor în afaceri, prin care pot beneficia de finanţare de până la 10.000 de euro şi pentru care este alocat în acest
an un buget de 25 milioane de lei.
Continuare...
Ziarul de Iași - Despre piaţa forţei de muncă
La un simpozion la care am participat săptămâna trecută, una din temele abordate tangenţial a fost pregătirea
insufficientă a forţei de muncă pentru a face faţă cerinţelor pieţei cât şi numărul mic de specialişti disponibil în piaţă pe
anumite segmente.
Continuare...
Persoane de etnie romă
ȘtiriONG.ro - Conferinta "Strategiile de incluziune a Roma - de la bune intentii la rezultate"
Reprezentanta ONU in Romania si Agentia de Dezvoltare Comunitara Impreuna, cu sprijinul Reprezentantei Comisiei
Europene in Romania, organizeaza Conferinta "Strategiile de incluziune a Roma - de la bune intentii la rezultate".
La conferinta care va fi deschisa de Ministrul Muncii, Protectiei Sociale, Familiei si Persoanelor Varstnice, Dna. Mariana
Campeanu, sunt asteptati inalti reprezentanti ai Guvernului, Comisiei Europene, organizatiilor neguvernamentale,
organismelor ce gestioneaza fonduri europene, agentiilor ONU si ai altor organizatii internationale.
Continuare…
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Realitatea.net - "Am văzut două femei care şi-au ridicat fustele". Mărturiile străinilor despre romii din Londra
Zeci de români de etnie romă care fuseseră evacuaţi cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Londra au revenit în zona Marble
Arch, în apropiere de Hyde Park, localnicii denunţând condiţiile neigienice şi dezordinea provocate de aceştia, relatează
publicaţia Daily Mail, în ediţia online.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Capital - Scrisoarea Bruxellesului către București pe fondurile 2014-2020: Propunerile ”Nu întrunesc condițiile
minime de calitate și credibilitate”
Problemele care au dus la absorbția foarte slabă a fondurilor europene în exercițiul financiar 2007-2013 riscă să se repete
și în exercițiul 2014-2020. Cel puțin asta rezultă din maniera în care tocmai se desfășoară discuțiile în negocierile
preliminare ale României pentru Acordul de parteneriat cu Comisia Europeană pentru viitorele fonduri structurale 20142020.
Continuare…
Adevărul - Raport CE: România are cea mai scăzută rată de absorbţie a fondurilor europene
Potrivit unui raport al Comisiei Europene menţionat de site-ul EU Observer, în România, a doua cea mai săracă ţară din
Uniunea Europeană (după Bulgaria), se înregistrează cea mai scăzută rată de absorbţie a fondurilor europene: numai 14
procente din fondurile alocate au fost utilizate. Bulgaria, în schimb, are o rată dublă de absorbţie (28%).
Continuare...
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