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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Asociatia React inaugureaza cele sase intreprinderi sociale ale Fabricii de Bine
Asociatia React a deschis portile celor 6 intreprinderi sociale “Fabrica de Bine” infiintate in cadrul proiectului “Dezvoltarea
economiei sociale prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi sociale” Intreprinderile sociale deruleaza activitati in
domeniul reciclarii, al prelucrarii hartiei reciclate, al serigrafiei, al reciclarii de mase plastice si in domeniul serviciilor de tip
call center.
Continuare…
Profitpentruoameni.ro - Apel la contributii – Conferinta Economia sociala si calitatea vietii in Romania
Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti
organizeaza Conferinta Economia sociala si calitatea vietii in Romania in data de 28 iunie 2013, in Casa Academiei
Romane, din Bucuresti (Calea 13 Septembrie, 13). Conferinta este organizata in cadrul proiectului Prometeus –
Promovarea economiei sociale in Romania prin cercetare, educatie si formare profesionala la standarde europene.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - S-a constituit Reteaua ONG-urilor Sociale din Romania
Exemplele de bune practici de la noi din tara au de multe ori un efect multiplicator mai mare, decat il au cele vazute in
vizite de studiu din strainatate. Aceasta a fost doar una din concluziile trase de cei aproximativ 30 de reprezentanti ai
ONG-urilor active in domeniul social la sfarsitul celor trei zile de conferinta a celei de a doua conferinte a Retelei ONGurilor Sociale din Romania, ce a avut loc la sfarsitul acestei saptamani la sediul Academiei Evanghelice Transilvania la
Sibiu. Cunostintele acumulate, schimbul de experienta si contactele, ce au putut fi stabilite, fiind considerate de toti
participantii un real castig, care au semnat cu acest prilej si declaratia de aderare la aceasta tanara retea aflata in plin
proces de constructie.
Continuare…
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Altreileasector.ro - Tips&Tricks: Succesul unui ONG pe Facebook (II)
“Comunicați, în primul și în primul rând, pentru comunitatea de susţinători, nu pentru presă sau potențiali sponsori. În felul
acesta, cei din comunitate vor deveni ambasadori și vor răspândi ei mesajul (…)” – Cristian China-Birta
Continuare...

Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Radio România Actualități - Peste 100.000 de locuri de muncă "vor fi create în 2013"
Ministrul economiei, Varujan Vosganian, susţine că în acest an vor fi create peste 100.000 de locuri de muncă, potrivit
evaluărilor de până acum. El a afirmat la postul Realitatea TV că este nevoie de o nouă strategie economică, pentru că
"nu se poate îndrepta în câteva luni ce s-a stricat în 20 de ani".
Continuare…

Persoane de etnie romă
Adevărul - Manifestaţie împotriva expulzării romilor, la Paris. „Astăzi romii, mâine cine? Opriţi rasismul!“
Sute de persoane au manifestat sâmbătă, la Paris, pentru a cere guvernului socialist să-şi modifice politica faţă de romi,
deplângând „expulzările care continuă”, notează agenţia France Presse. La protest au participat familii de romi, susţinute
de reprezentanţi ai unor asociaţii şi organizaţii politice. Potrivit organizatorilor, protestul a adunat o mie de persoane, însă
poliţia franceză a susţinut că a fost vorba doar despre 450 de persoane.
Continuare...
Realitatea.net - Romii care au îngrozit Londra: "Regina ţine la supuşii săi. Am venit ca să ne ajute şi pe noi"
"Regina ţine la supuşii săi - toată lumea ştie asta. De aceea am venit din România, ca să ne ajute şi pe noi". O spun romii
care au invadat o zonă exclusivistă din centrul Londrei. 30 de cerşetori abia veniţi din România s-au instalat într-un parc şi
dorm sub cerul liber, în apropierea restaurantelor şi hotelurilor de lux, scrie tabloidul britanic Daily Mail.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul - Semnele autismului: copilul meu le are?
Cu toate că despre autism se scrie şi vorbeşte tot mai mult, tulburarea rămâne un mister pentru majoritatea părinţilor. Cel
puţin, simptomele care anunţă afecţiunea copiilor la vârste fragede. Cum îţi dai seama dacă bebeluşul tău, aparent
normal, se dezvoltă aşa cum ar trebui?
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Hotnews - Ministerul Fondurilor Europene: Romania trebuie sa suporte corectii de aproape 700 de milioane de
euro

Romania trebuie sa suporte corectii financiare in valoare de aproape 700 de milioane de euro, din cauza neregulilor
constatate in urma derularii unor proiecte care au beneficiat de sprijinul financiar al UE, a declarat sambata ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres. Ministrul a precizat ca deocamdata nu se stie care va fi sursa
din care vor fi suportate aceste corectii, bugetul de stat sau beneficiarii care nu au respectat regulile.
Continuare...
Mediafax - Câmpeanu: Nu ştiam despre aranjamentele şi mita luată de foşti subalterni pentru postul la
AMPOSDRU
Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că nu a ştiut despre aranjamentele şi mita
luată de foşti subalterni trimişi în judecată pentru că ar fi ajutat o persoană să câştige concursul pentru funcţia de consilier
la Direcţia Generală AMPOSDRU.
Continuare...
Administrație.ro - Klaus Iohannis: "Dacă regiunile primesc mai multă autonomie, se poate simplifica birocraţia în
cazul fondurilor UE"
Prim-vicepreşedintele PNL, primarul sibian Klaus Iohannis, cel care conduce comisia care discută despre regionalizare în
partid, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că dacă se face regionalizarea şi regiunile primesc mai multă autonomie,
se poate simplifica birocraţia în cazul accesării fondurilor UE.
Continuare...
Mediafax - ANAF poate amâna până la 2 ani plata impozitelor de către firmele care au de luat bani europeni
Firmele care au de încasat bani din fonduri europene în baza contractelor de finanţare semnate cu autorităţile ar putea
beneficia de o amânare din partea Fiscului la plata impozitelor şi taxelor, de maxim doi ani, în limita sumelor pe care le au
de primit.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Lansare apeluri Axa 4 ''Modernizarea Serviciului Public de Ocupare''
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Organismele Intermediare
Naţionale şi Organismele Intermediare Regionale au planificată în perioada imediat următoare lansarea de apeluri de
proiecte în cadrul POSDRU.
Continuare...
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Fonduri-ue.ro - POSDRU: Schițele Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice pentru 20 de apeluri, publicate spre
consultare
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a publicat spre
consultare schițele Ghidului Solicitantului- Condiții Specifice pentru:
Continuare...
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