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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Metode inovatoare de finantare a proiectelor sustenabile cu impact social
“Ajut oamenii sa-si deschida un business, sa gaseasc? solutii”, a spus Dragos Nicolaescu, Initiatorul Platformei de
Crowdfunding Potsieu, in cadrul prezentarii de la Green Biz: “Metode inovative de finantare a proiectelor sustenabile cu
impact social”.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Fondul ONG - 30.000.000 de euro pentru societatea civila din Romania
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), alaturi de Fundatia pentru Parteneriat (FP) si Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi (CRCR), a lansat un program de finantare pentru ONG-uri. Fondul ONG in Romania face
parte dintr-o schema mai larga de finantare, respectiv granturile SEE si norvegiene 2009-2014. Programul dispune de
aproximativ 30.000.000 Euro.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - IPP, FDSC, ADV si Alpha Transilvana critica initiativa Guvernului de a trimite bani publici, fara
competitie libera si fara asigurarea continuitatii, unor ONGuri pentru servicii sociale infiintate ad-hoc in mediul
rural
Institutul pentru Politici Publice (IPP), Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Asociatia Alaturi de Voi si
Fundatia Alpha Transilvana semnaleaza deputatilor din cadrul Comisiilor de specialitate (mai ales celor din Comisia
pentru Munca si protectie sociala care elaboreaza raportul de fond) aflati in plina dezbatere asupra Proiectului de Lege
privind subventionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociatii, fundatii si cultele recunoscute de lege
(PL-x nr. 105/2013) consecintele grave - in cazul adoptarii formei de la Senat - produse la nivelul calitatii si mai ales
sustenabilitatii viitoarelor servicii sociale furnizate in mediul rural.
Continuare...
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ȘtiriONG.ro - 12-a editie a Saptamanii nationale a voluntariatului la Cluj-Napoca se va desfasura in perioada 13-19
mai 2013
SNV este un eveniment national anual, menit sa mobilizeze cat mai multe organizatii si cat mai multi voluntari care sa
contribuie la dezvoltarea comunitatilor lor si sa atraga sprijinul celorlalti pentru activitatea voluntarilor si recunoasterea
meritelor acestora.
Continuare…
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Radio România Actualități - Numărul tinerilor din România "scade cu 50% în următorii 10 ani"
Numărul tinerilor din România se va reduce cu mai bine de jumătate în următoarele decenii. Ponderea persoanelor în
vârstă va creşte cu aproape o treime - sunt rezultatele unui studiu publicat de Institutul European din România, care
atrage atenţia că îmbătrânirea accelerată a populaţiei va adânci dezechilibrele de pe piaţa muncii.
Continuare...
Adevărul - Peste 4.000 de şomeri vor participa la cursuri de calificare gratuite în luna mai
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza luna viitoare 201
cursuri la care sunt aşteptaţi să participe 4.189 de persoane. Cele mai solicitate meserii pentru care ANOFM organizează
cursuri de recalificare sunt cele de inspector resurse umane, bucătar, vânzător sau ospătar.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - Tinerii cu idei de afaceri isi pot deschide firme gratis
Ministerul Economiei a deschis finantarea pentru Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
de catre intreprinzatorii tineri, dupa ce saptamâna trecuta a lansat editia 2013 a „Programului Mihail Kolgalniceanu”. Prin
aceste programe, statul vrea sa-i incurajeze pe tineri sa isi inceapa propria afacere, intinzându-le o mâna de ajutor, sub
forma unor credite bancare pe care le garanteaza.
Continuare...

Persoane de etnie romă
România Liberă - Români de etnie romă au ocupat un parc privat, într-un cartier exclusivist din centrul Londrei
Un grup de români au ocupat un parc într-o zonă exclusivistă din centrul Londrei, spre nemulţumirea localnicilor, care au
sesizat poliţia, relatează publicaţia London Evening Standard, în ediţia online, scrie Mediafax.
Continuare...
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România Liberă - Victor Ponta, pentru BBC: Sunt conştient că romii au comis infracţiuni în Marea Britanie. Cerem să nu
avem situaţii de discriminare
Premierul Victor Ponta a recunoscut că romii români care ajung în Marea Britanie reprezintă "o provocare", pentru că
cerşesc şi fură telefoane mobile. Într-un interviu acordat jurnaliştilor de la BBC, şeful Executivului de la Bucureşti a
declarat că este de acord cu deciziile guvernului britanic de a înăspri măsurile de acces în ţară, atâta timp cât imigranţii
români nu sunt discriminaţi. Declaraţiile premierului intervin după ce postul BBC a fost acuzat că a măsluit rezultatele unui
sondaj de opinie, care arăta că peste 100 de mii de români şi bulgari vor ajunge în Marea Britanie, anul viitor,
potrivit b1.ro.
Continuare...
Ziare.com - Le Monde: Romania si Bulgaria isi maltrateaza rromii, suntem noi responsabili pentru asta?
Rromii sunt "maltratati" de guvernele din Romania si din Bulgaria, doua tari corupte, potrivit cotidianului francez Le Monde.
In contextul expulzarilor rromilor din Hexagon, francezii se intreaba daca sunt ei responsabili pentru maltratarea rromilor
de catre autoritatile romane si bulgare.
Continuare...
Agerpres - Damian Drăghici, la sesiunea ordinară a APCE:Avem obligaţia de a acţiona în vederea înlăturării
atitudinii discriminatorii faţă de romi
Senatorul Damian Drăghici, membru al Delegaţiei române în cadrul sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, care se desfăşoară la Strasbourg în perioada 22-26 aprilie, a afirmat în timpul dezbaterii 'Încetarea discriminării
faţă de copiii romi' că autorităţile de la Bucureşti doresc să răspundă nevoilor acestei comunităţi şi mai ales să găsească
soluţii în vederea integrării copiilor români în societate.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Fonduri-structurale.ro - Focus-grup pe tema perioadei de programare 2014-2020, organizat de Ministerul
Fondurilor la Piatra Neamt!
Ministerul Fondurilor Europene organizeaza luni, 29 aprilie, incepand cu ora 09.30, in Piatra Neamt un Focus Grup
regional, regiunea Nord-Est, cu scopul de a colecta opinii referitoare la modalitatea de corelare a nevoilor si prioritatilor de
dezvoltare specifice regiunii cu prioritatile preliminare nationale pentru perioada de programare 2014 – 2020, publicate in
urma ultimei reuniuni a CIAP, precum si sugestii referitoare la prioritatile de interventie si mecanismele de implementare
pentru viitoarea perioada de programare 2014-2020.
Continuare...
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: Instrucțiunea 69 privind documentele justificative aferente cererii de rambursare,
publicată spre consultare
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a
publicat spre consultare draft-ul Instrucțiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecărei cereri de
rambursare. Toate comentariile/observațiile/sugestiile pot fi trimise până joi, 25 aprilie 2013, orele 14.00, pe adresa de email:instructiunea69@fseromania.ro.
Continuare...
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