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Economie / Incluziune socială
Altreilesector.ro - Cooperativa, şansa ţăranilor pentru un loc în piaţă
Cooperativele agricole se înființează și se organizează conform Legii nr.1 din 21/02/2005 și sunt asociații autonome de
persoane fizice sau juridice deținute în comun și controlate de membrii săi, cu scopul promovării intereselor economice. O
cooperativă agricolă poate fi înființată de cel puţin cinci membri, cu un capital social de cel puțin 500 de lei. Un membru nu
poate depăși 20% din capitalul social.
Continuare...
Altreileasector.ro - Analiză: De ce nu funcţionează redirecţionarea 2% în România
ONG-urile din România trebuie să facă în fiecare an eforturi ca mesajele lor privind redirecţionarea 2% din impozitul pe
venit să ajungă la oameni pentru ca, în final, să se confrunte cu lipsa de transparenţă şi cu birocraţia: organizaţiile nu ştiu
cine i-a susţinut şi nu pot afla nici măcar numărul donatorilor, iar formularele completate de mână riscă să fie ilizibile şi
aruncate sau desconsiderate.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - 24 de organizatii din Romania se afla in selectia finala pentru Premiul Fundatiei ERSTE pentru
Integrare Sociala 2013
Lansata in septembrie 2012, competitia pentru Premiul Fundatiei ERSTE pentru Integrare Sociala si-a anuntat finalistii.
Dintr-un total de aproape 2.000 de aplicatii provenind din 13 tari din Europa Centrala si de Sud- Est, 24 organizatii din
Romania, care desfasoara proiecte de integrare sociala, au fost selectate pentru etapa finala a Premiului.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Ateliere Fara Frontiere a colectat 100 de tone de deseuri electrice si electronice in 2012
In 2012, peste 100 de tone de deseuri electrice si electronice au fost colectate, de catre Asociatia Ateliere Fara Frontiere,
de la companii responsabile fata de mediul inconjurator. Au fost create, astfel, 27 de locuri de munca pentru persoane
aflate in mare dificultate.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Știrile TVR - Statistică: Şomajul s-a redus în România
În România, şomajul s-a redus. Cifrele de anul trecut arată că rata şomajului era de 7%, în scădere cu jumătate de
procent faţă de anul precedent.

Continuare...
Persoane de etnie romă
Agerpres - Ponta spune că l-a certat pe conslierul său, Damian Draghici, pentru limbajul 'prea plastic'
Drăghici a spus la începutul săptămânii că banii destinaţi incluziunii romilor "se ciordesc", iar strategia în acest sens "este
făcută la mişto". "Am auzit şi l-am certat, că vorbea într-un limbaj prea plastic. (...) Nu sunt de acord nici cu limbajul, nu
sunt de acord nici cu generalizarea. Cea mai mare greşeală este generalizarea. Dar faptul că există această realitate ar fi
ipocrit să nu o recunoaştem. Sau s-au folosit mulţi bani, s-au irosit foarte mulţi bani", a declarat Victor Ponta, la Digi24.

Continuare...
Telegraf (Constanța) - Romii, „loviţi” de bolile sărăciei

Romii, femeile, dar şi persoanele din gospodăriile fără venit sau cu venit scăzut indică o stare de sănătate mai proastă
decât media populaţiei generale, în rândul romilor vizitele la medic fiind mai rare, iar consumul de alcool şi cel de tutun,
mai ridicate decât la alte persoane (nerome).
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul (Bistrița) - FOTO Când handicapul sever se tratează cu artă şi agricultură ecologică
Centrul Lacrima adăposteşte 100 de copii şi adulţi cu handicap sever, cu vârste cuprinse între trei ani şi 25. În ciuda
faptului că cei mai mulţi dintre cei care primesc sprijinul centrului au o vârstă mentală ce nu depăşeşte 5-6 ani, din mâinile
lor ies obiecte deosebite, care le înseninează viaţa şi aşa întunecată de afecţiunile de care suferă.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Mediafax - Ponta nu crede într-o absorbţie de 50% a fondurilor UE, avansată de Teodorovici: Este foarte optimist
Premierul Ponta nu crede în ţinta avansată recent, la conferinţa MEDIAFAX, de către ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici, privind o absorbţie a fondurilor UE de 50% până la sfârşitul acestui an, arătând că ministrul
"păcătuieşte prin optimism", dar că rezultatul va fi totuşi mulţumitor.
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Continuare...
Fonduri-ue.ro - AM POSDRU retrage Instrucțiunea nr. 68
Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(AM POSDRU) retrage Instrucțunea nr. 68, urmând a reveni în următoarele zile cu o nouă formă a acesteia.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

