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Modelul Economiei Sociale în România
Revista presei – 22 martie 2013
Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro – Cursuri postuniversitare gratuite de economie socială la ASE. Termen limită de înscriere
prelungit până la 29 martie.
Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, partener în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România,
cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
– Axa Prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, organizează un curs postuniversitar de Economie Socială în cadrul
Facultăţii de Economie. Taxa de şcolarizare (1800 RON în anul universitar 2012-2013) va fi suportată din bugetul
proiectului pentru 30 de cursanţi.

Continuare...
Ziarul de Iași - Un centru de economie socială trece prin evaluări
Economia socială prinde tot mai mult contur la Iaşi. Centrul Naţional de Economie Socială, investiţie a Fundaţiei „Alături
de Voi” România, va fi evaluat în cursul zilei de astăzi de către 27 de reprezentanţi ai diferitelor instituţii şi organizaţii din
domeniul incluziunii sociale din întreaga ţară, în cadrul unei vizite de studiu.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Habitat for Humanity Romania, Pro ACT Suport si Open Society Foundations – Initiativa de Sanatate
Mintala au demarat parteneriatul pentru constructia unui centru pilot de incluziune sociala in orasul Mihailesti
Habitat for Humanity Romania, Pro ACT Suport si Open Society Foundations -Initiativa de Sanatate Mintala au demarat
proiectul de constructie a unui centru pilot de incluziune sociala pentru 6 persoane cu dizabilitati mintale care acum
locuiesc in centre rezidentiale apartinand DGASPC Giurgiu.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul (Vaslui) - FOTO VIDEO Flashmob pentru susţinerea drepturilor copiilor cu dizabilităţi
Peste 50 de persoane au participat, ieri, la marşul „O singură voce pentru dizabilitate“ organizat de Asociaţia „Vino şi
vezi“, acţiune care s-a vrut, de fapt, a fi un miting de solidaritate pentru copiii cu dizabilităţi. La acţiune au participat rude
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ale copiiilor cu dizabilităţi din oraş, dar şi simpli trecători.
Continuare...
Adevărul (Brașov) - Copiii cu Sindrom Down nu trebuie marginalizaţi
Complexul de Servicii de Recuperare „Cristian“, din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului a sărbătorit astăzi Ziua
internaţională a Sindromului Down. La manifestare au participat cei 14 beneficiari ai centrului ai Centrului de zi „Casa
Soarelui“ , cu vârste cuprinse între 6 şi 33 ani, precum şi alţi copii cu sindrom Down din familii. Invitaţiim micuţilor au fost
elevii de la Licerul de Muzică. Împreună au cântat, au spus poezii şi au confecţionat obiecte decorative.
Continuare...
Adevărul - VIDEO Ce îi face speciali pe copiii şi adulţii cu sindromul Down
În ciuda percepţiei generale, copiii şi adulţii cu sindromul Down au o sumedenie de calităţi: pot fi buni atleţi, pot cânta la
instrumente muzicale, pot dansa şi chiar pot munci, deci pot fi utili pentru societatea care, în schimb, îi izolează. Acesta
este mesajul asociaţiilor Down din România, cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down, marcată astăzi.
Continuare...
Ziarul de Iași - Cum a fost sărbătorită Ziua Mondială a Sindromului Down la Iaşi (GALERIE FOTO)
Fundaţia Star of Hope a organizat un marş pe bulevardul Ştefan cel Mare, în faţa Mitropoliei şi Primăriei, la care au
participat zeci de persoane, multe suferind de Sindromul Down.
Continuare...
Craiovaforum.ro - Valeriu Zgonea susţine Campania “O Singură Voce pentru Dizabilitate”
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a participat, astăzi, la Simpozionul „O Singură Voce pentru
Dizabilitate”, organizat sub egida Preşedinţiei Camerei Deputaţilor, la Palatul Parlamentului, de către Centrul European
pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD), în parteneriat cu agenţia Fanfara PR.
Continuare...
Persoane de etnie romă
TVRNews.ro - Consiliul Europei: Banii pentru rromi să fie folosiţi pentru educaţia lor
Ministrul de Externe, Titus Corlăţean, a declarat că Guvernul are un angajament constant pentru integrarea deplină a
rromilor în societate, dar că nu se pot obţine rezultate fără participarea tuturor rromilor.
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Continuare...
Evenimentul Zilei - CONSTANTA. Familiile de romi din Cernavoda vor primi sprijin din partea administraţiei locale
Consiliul Local al oraşului Cernavodă a găsit soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţii rome din oraş. Primul obiectiv
al comisiei special creată este acela de a integra n învățământ copiii de etnie romă și de a-i readuce în școli pe cei care
au renunțat la învățătură.
Continuare...

Realitatea.NET - Inspectorii Primăriei, ameninţaţi de o familie de romi: "Vă tăiem pe faţă"
Inspectorii Primăriei Timişoara, dar şi jurnaliştii, ameninţaţi cu moartea într-un cartier din Timişoara. Miercuri seara, echipe
formate din inspectori ai Primăriei Timişoara şi ai Directiei Sanitar-Veterinare, însoţiţi de politişti locali, au descins la o
familie de romi, care ar deţine o adevarată fermă în oraş, deşi acest lucru este interzis.
Continuare...

Șomaj / Sărăcie / Altele
Mediafax - LOCURI DE MUNCĂ: Peste 8.700 de posturi vacante la nivel naţional în perioada 21 - 27 martie
Peste 8.700 de locuri de muncă sunt disponibile, la nivel naţional, în perioada 21 - 27 martie, cele mai multe fiind în
Capitală şi în judeţele Cluj, Arad, Iaşi, Timiş, Constanţa, Hunedoara şi Sibiu, informează Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Continuare...

Bună Ziua Iași - Vezi care sunt VICTIMELE somajului in ultimele 3 luni
Categoria de varsta cea mai expusa intrarii in somaj in acest moment este cea a persoanelor trecute de 40 de ani. Cei
mai multi romani care au intrat in somaj in ultimele 3 luni au varsta cuprinsa intre 40 si 50 de ani, se arata intr-un raport
al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Continuare…
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POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Curierul Național - România promite controlul adecvat al fondurilor europeni
Ministrul român pentru fondurile europene i-a asigurat pe deputaţii europeni că România doreşte să combată corupţia şi
conflictele de interese care au dus la blocarea fondurilor în 2011. El a fost invitat să prezinte măsurile autorităţilor române
după ce investigaţia parlamentară de anul trecut a identificat slăbiciuni considerabile în controlul şi administrarea
fondurilor europene.
Continuare…

Bursa – Petru Luhan: Țara noastră ar putea pierde până la 5 miliarde de euro din fondurile europene
Europarlamentarul Petru Luhan precizează că în urma negocierilor de la Consiliu privind adoptarea regulii N+3 în loc de
N+2, cum este prevăzut în momentul de faţă, pentru cheltuirea sumelor alocate pentru perioada de programare 20112013 de către România şi Slovacia, ţara noastră ar putea pierde până la 5 miliarde de euro, se precizează într-un
comunicat de presă.
Continuare...
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