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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Seminarul “Actori cheie ai economiei sociale si rolul lor in dezvoltarea Regiunii Sud
Muntenia”, la Pitești
Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civileorganizeaza joi, 25 aprilie,
seminarul Actori cheie ai economiei sociale si rolul lor in dezvoltarea Regiunii Sud Muntenia, la Pitesti. Seminarul este
gazduit deBiblioteca Judeteana “Dinicu Golescu” Arges (Str. Victoriei nr. 18). Seminarul va oferi cadrul in care principalii
actori interesati de acest domeniu vor putea interactiona si schimba opinii, vor identifica strategii de cooperare si vor
dezbate propuneri de politici publice locale, regionale si nationale care sa favorizeze dezvoltarea economiei sociale in
Regiunea Sud Muntenia.
Continuare…
Fonduri-structurale.ro - Curs gratuit de „Competente Antreprenoriale” pentru domeniul economiei sociale
Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, partener in cadrul proiectului „Incluziune sociala si pe piata muncii prin
intreprinderi sociale” (POSDRU/84/6.1/S/53560), alaturi de Consiliul Judetean Alba, in calitate de beneficiar,si Centrul de
Formare Continua si Evaluarea Competentelor in Asistenta Sociala (CFCECAS), Structural Consulting™ Group www.fonduri-structurale.ro si Die Querdenker, in calitate de parteneri, anunta organizarea unui curs de perfectionare in
”Competente Antreprenoriale” pentru regiunea Centru si Nord-Vest.

Continuare…
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Adevărul - România, încotro?! Patru din 10 români apţi de muncă nu au nicio ocupaţie. Din patru tineri doar unul
lucrează
Din totalul de 16,68 milioane de români care formează populaţia aptă de muncă (15-74 de ani), 9,26 milioane sunt
persoane active, 6,72 milioane sunt inactive şi 701.000 sunt şomeri, potrivit ultimelor raportări centralizate la Institutul
Naţional de Statistică (INS).
Continuare…
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Persoane de etnie romă
România Liberă - Imaginea REALĂ a romilor din România: Câţi copii fac şi câţi trăiesc pe spinarea statului
Romii fac cel puţin cinci copii, nu au auzit în viaţa lor de contracepţie şi trăiesc întotdeauna din ajutoarele sociale - aceste
etichete false circulă în societatea românească, arată un studiu efectuat în 2012 de Agenţia "Împreună". Potrivit acesteia,
romii ar trebui să fie priviţi ca un motor de dezvoltare al comunităţii, în loc de o problemă a autorităţilor sau asistaţi social.
Continuare…

Gândul - Drăghici: Strategia romilor a fost făcută "la mişto", iar banii europeni "se ciordesc"
Consilierul premierului privind problemele romilor, Damian Drăghici, a declarat, luni că strategia romilor a fost făcută "la
mişto", banii europeni "se ciordesc", în timp ce "romii de la firul ierbii nu au ce mânca", iar peste un an sau doi se va
vedea că nu s-a făcut nimic.
Continuare…

Știrile TVR - László Andor (CE): Incluziunea romilor trebuie văzută ca o investiţie, nu ca un cost

Unu din trei romi nu are un loc de muncă, unu din patru nu are asigurare socială şi cei mai mulţi trăiesc în sărăcie. Sunt
statistici dureroase care pot fi schimbate doar prin politici de incluziune a romilor care să funcţioneze. Aşa crede comisarul
european pentru afaceri sociale, Laszlo Andor, prezent la Bucureşti.
Continuare…
Mediafax - Aproape jumătate dintre romi lucrează la negru
Aproape jumătate din populaţia romă activă lucrează fără contract de muncă şi doar două treimi dintre romi se pot baza
pe un venit stabil, rezultă din studiul "Romii din România - De la ţap ispăşitor la motor de dezvoltare", prezentat luni de
Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună".
Continuare...
Mediafax - Numărul romilor absolvenţi de liceu şi studii superioare a crescut de trei ori în 15 ani
Doar 17,1 la sută dintre tinerii romi sunt absolvenţi de liceu şi studii superioare, faţă de peste 60 la sută dintre tinerii
neromi, procentul fiind însă de trei ori mai mare faţă de cel din 1998, potrivit Studiului "Romii din România - De la ţap
ispăşitor la motor de dezvoltare", prezentat luni.
Continuare...
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Mediafax - STUDIU: Romii nu migrează mai mult decât neromii. Imaginea stereotipală a romilor nomazi infirmată
Persoane plecate din ţară se regăsesc atât la nivelul gospodăriilor de romi, cât şi de neromi, în proporţie de 19 la sută,
"sărăcia" şi "o viaţă mai bună" fiind principalele motive invocate de romi pentru a emigra, potrivit studiului "Romii din
România - De la ţap ispăşitor la motor de dezvoltare".
Continuare...
Adevărul - Mariana Câmpeanu: „Singura soluţie pentru integrarea romilor este educaţia”
În cadrul conferinţei „Strategii de incluziune a romilor – de la intenţii bune la rezultate reale”, a fost prezentat studiul „Romii
din România – De la ţap ispăşitor la motor de dezvoltare”, care arată că situaţia romilor s-a îmbunătăţit simţitor din 1998,
procentul celor care au fost încadraţi în câmpul muncii fiind mai mare cu 10 procente.
Continuare...
România Liberă - Câmpeanu: Soluţia găsită de Franţa, de a le da bani romilor ca să revină acasă, nu va da
rezultate
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat, luni, că soluţia găsită de Franţa pentru romi, respectiv să le dea o sumă
de bani pentru a reveni în ţara de origine, nu va rezolva niciodată problema, scrie Mediafax.
Continuare...

Realitatea.net - TABĂRĂ DE ROMI, în centrul Londrei
O tabără de cerşetori romi din România a ajuns să strice aspectul unuia dintre cele mai frumoase şi costisitoare cartiere
din lume. În centrul Londrei, lângă Marble Arch, hotelurile de cinci stele oferă privelişti minunate spre Hyde Park şi spre
romii care au invadat gazonul impecabil.

Continuare...
Persoane cu dizabilități
Gândul - Un ONG a sesizat ISMB refuzul unor şcoli de a înscrie o fetiţă de opt ani, cu dizabilitate gravă
Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi a sesizat Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB)
în cazul unei fetiţe de opt ani, cu dizabilitate gravă, pe care trei şcoli au refuzat să o înscrie, una invocând că "politica"
şcolii nu permite încadrarea unui astfel de copil.
Continuare…

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

Modelul Economiei Sociale în România - POSDRU/69/6.1/S/33490
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!

România Liberă - Ziua Mondială a Hemofiliei
Asociaţia Naţională a Hemofilicilor din România şi Asociaţia Română de Hemofilie au marcat Ziua Mondială a Hemofiliei,
printr-un eveniment special, intitulat ”Pacientul cu hemofilie în România, prezent şi viitor”. Invitaţi de seamă din viaţa
medicală au luat parte la masa rotundă de la Hotel Novotel, Bucureşti.
Continuare…
Adevărul (Brașov) - Centru pentru copiii cu deficienţe de auz
Centrul va funcţiona pentru un an alături de Centrul de Zi pentru Nevăzători „Rază de Lumină” de pe strada Carierei .
Pentru moment, centrul poate primi săptămânal 25-30 de copii la terapie. La centru pot beneficia de terapie copii din mai
multe oraşe ale ţării, nu doar din Braşov, acesta fiind primul de acest gen din ţară. O oră de terapie aici costă 80 de lei,
însă există şi posibilităţi de suport pentru părinţii cu situaţii financiare mai grele. Micuţii care au probleme de auz pot
învăţa să vorbească.
Continuare…
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Mediafax - Ministerul Fondurilor Europene: Scrisoarea Comisiei Europene privind stadiul pregătirilor pentru 20142020 se referea la situaţia din ianuarie
Ministerul Fondurilor Europene susţine că scrisoarea reprezentanţilor CE privind stadiul pregătirilor pentru perioada de
programare 2014-2020 conţinea o serie de observaţii în legătură cu situaţia prezentată Comisiei în luna ianuarie, iar între
timp România a avansat cu aceste pregătiri.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Scrisoare de la CE privind 2014-2020: „Propunerea facuta de guvernul Romaniei nu
intruneste inca minimele conditii de calitate si credibilitate”
Problemele care au dus la absorbtia slaba a fondurilor europene in exercitiul financiar 2007-2013 risca sa se repete si in
exercitiul 2014-2020. Cel putin asta rezulta din maniera in care se desfasoara discutiile dintre CE si autoritatile romane pe
Acordul de parteneriat pentru 2014-2020. Intr-o scrisoare din luna martie transmisa de CE autoritatilor romane se arata ca
„(...) propunerea facuta de guvernul Romaniei nu intruneste inca minimele conditii de calitate si credibilitate pentru a
permite un dialog informal eficient privind viitoarele documente de programare”.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Ce spune ministerul Teodorovici despre scrisoarea prin care CE ne mustreaza pentru stadiul
pregatirilor pentru 2014-2020?
Raspunzand informatiilor aparute in cursul zilei de ieri cu privire la o scrisoarea primita de autoritatile romane de la
Comisia Europeana in luna martie referitoare la stadiul pregatirilor pentru perioada de programare 2014-2020 (pentru mai
multe detalii click aici) Ministerul Fondurilor Europene a publicat ieri o serie de clarificari.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU nu mai accepta contracte civile pentru expertii pe termen scurt!
AM POSDRU a publicat, ieri, Instructiunea nr. 68, privind incadrarea expertilor in cadrul proiectelor grant/strategice
finantate din POSDRU 2007-2013. Conform acesteia, incepand cu 1 iunie 2013, atat expertii pe termen lung, cat si cei pe
termen scurt din proiectele POSDRU vor putea sa-si desfasoare activitatea doar pe baza unui contract individual de
munca.
Continuare...
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