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Revista presei – 29 martie 2013
Economie / Incluziune socială
Finantare.ro - Programul RO09 “Fondul pentru ONG-uri” se lanseaza oficial pe 18 aprilie 2013
In cadrul Programului RO09, care este parte a Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014,
un buget total de30.000.000 Euro va fi disponibil pentru finantarea proiectelor societatii civile din Romania.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro - Economia sociala – sansa pentru comunitatile locale, solutie pentru mediul inconjurator
Evenimentul este organizat in cadrul proiectului Economia sociala, o solutie pentru mediul inconjurator initiat si coordonat
de Asociatia Salvati Dunarea si Delta in parteneriat cu SC Eco-Rom Ambalaje SA. Vineri, 12 aprilie 2013, ora 11.00,
sunteti asteptati sa va alaturati autoritatilor locale, judetene si regionale, reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale
din regiunea Sud-Est si ai altor structuri asociative, patronatelor si agentilor economici la Seminarul de responsabilizare si
implicare a comunitatilor locale privind incluziunea sociala, managementul deseurilor si economia sociala ce va avea loc
la Hotel Delta, str. Isaccei nr. 2, Tulcea.
Continuare…
Profitpentruoameni.ro - Targul de Paste al Afacerilor Sociale – Gifts from the Good
Odata cu apropierea sarbatorilor Pascale se intensifica si cautarea pentru daruri graitoare si de suflet pentru cei din jurul
nostru. Dincolo de semnificatia religioasa, aceasta perioada de dinainte de sarbatori a devenit un preambul al cautarii
celor mai interesante cadouri pe care sa le oferiti celor dragi, apropiatilor, angajatilor sau clientilor. De aceea, afacerile
sociale din Romania s-au pregatit special pentru voi la prima editie a Targului de Paste al Afacerilor Sociale – “Gifts from
the Good”. Veti intalni atat mestesugul si pasiunea unor oameni de valoare, cat si investitia sufleteasca pe care ei o aduc
in comunitatile pe care le sprijina.
Continuare...
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ȘtiriONG.ro - In 2012, doar 24% dintre contribuabili au redirectionat catre o organizatie nonprofit 2% din impozitul
pe venit
Dupa aproape 10 ani de la aparitia prevederii 2%, in 2012 doar 24% din contribuabilii persoane fizice au redirectionat 2%
din impozitul pe venit catre o organizatie nonprofit sau unitate de cult. Acest procent este in scadere fata de anul
precedent. Suma totala redirectionata in 2012 este, de asemenea, in scadere cu 11,1% fata de 2011, in timp ce numarul
organizatiilor beneficiare a crescut cu 4,3%.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Rezultatele primei runde a Cererii de propuneri de proiecte din cadrul Schemei de grant pentru
ONG-uri, Romania
In cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, a fost angajata suma de 4.974.617 CHF pentru finantarea a 44 de
proiecte care vizeaza consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de
politici.

Continuare...

Persoane de etnie romă
Adevărul - Când suntem romi şi când nu
După mai bine de 20 de ani, activiştii pentru romi trebuie să reevalueze - sub presiunea realităţilor - domeniul, societatea
şi propriul discurs. În ultima perioadă două evenimente importante legate de romi merită semnalate: primul este felul în
care această temă se reflectă în interviul de la BBC al primului ministru Victor Ponta, iar al doilea este drama unei familii
de romi care a donat organele fiicei lor ucise. Aparent nicio legătură între cele două, însă există un punct comun care
merită toată atenţia. Exprimat simplu şi scurt acesta poate fi cuprins într-o întrebare:
Continuare...
Bună Ziua Brașov - Romii sunt la un pas să redevină ţigani
Senatorul braşovean Sebastian Grapă a precizat că va iniţia un proiect legislativ de schimbare a denumirii persoanelor de
etnie romă din „rom” în „ţigan”. „Conaţionalii noştri recunosc că sunt ţigani şi chiar şi la ultimul recensământ s-au declarat
ori ţigani, ori români, nicidecum romi. Termenul de rom nu face decât să naşte confuzii pe plan extern şi trebuie să
rezolvăm această problemă de identitate.
Continuare...
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Gazeta de Sud - Patru romi, arestaţi pentru trafic de migranţi

Magistraţii Tribunalului Dolj au emis, miercuri seară, la solicitarea procurorilor DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova,
mandate de arestare pe numele a patru romi acuzaţi că au transportat fraudulos migranţi în SUA şi Canada, via Mexic.
Continuare...
Deutsche Welle - Mizeria şi suferinţele romilor - a cui e vina?

În dezbaterile despre imigraţia masivă a romilor din România şi Bulgaria în mari oraşe germane, dar şi în alte metropole
europene, a survenit o breşă. În 1992, cînd Ion Cioabă şi-a comandat o coroană de aur, lăsîndu-se uns de ţiganii căldărari
drept rege, cerînd apoi guvernului german 20 de tone de aur sau 3,5 miliarde de mărci drept despăgubire pentru
genocidul comis de nazişti împotriva etniei sale, ameninţînd că în caz contrar va trimite peste un milion de supuşi ca
azilanţi în Germania, Rolf Bauerdick ar mai fi putut zîmbi.
Continuare…

RTV.net - Interlopul Diamant, liderul clanului de romi cu acelaşi nume,reţinut pentru trafic de persoane VIDEO
Potrivit procurorilor, Trifu Novacovici, cunoscut drept “Diamant”, le promitea oamenilor locuri de muncă bine plătite în
Occident, iar acolo îi bătea şi îi punea să muncească pe gratis. Interlopul a negat acuzaţiile ce i s-au adus, spunând că nu
se face vinovat de nicio acuzaţie de trafic de persoane, şi nici că ar fi câştigat bani de pe urma unor astfel de activităţi
ilicite. Mai mult, interlopul susţine că nu este bogat şi că la el acasă nu are "nici masă, nici scaun".
Continuare…
Ziare.com - Le Pen: Eliminarea restrictiilor pentru romani si bulgari va creste imigratia rromilor
Presedintele partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, este de parere ca eliminarea
restrictiilor pentru romani si bulgari reprezinta un pericol de crestere a imigratiei rromilor. Le Pen i-a acuzat miercuri pe
rromi ca isi incendiaza taberele pentru a obtine adapost din partea autoritatilor, noteaza agentia Focus, citand radio
Europa 1.
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Șomaj / Sărăcie
Adevărul - Aproape 9.500 de locuri de muncă sunt disponibile românilor în această săptămână
Aproape 9.500 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional în următoarea săptămână, informează Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Potrivit ANOFM, în România sunt disponibile în acest moment
9.482 de locuri de muncă, cele mai multe fiind disponibile în Bucureşti (586) şi în judeţele Cluj (1.563), Iaşi (515) şi Arad
(510). Cele mai puţine locuri de muncă sunt disponibile în judeţele Bacău (16), Mehedinţi (18) şi Caraş-Severin (38).
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - 680 de mii de someri la sfârsitul anului trecut
În trimestrul IV 2012, rata de ocupare a populatiei in vârsta de munca (15-64 ani) a fost de 59,3%. Rata somajului a fost
de 6,9%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica. Rata de ocupare a populatiei in vârsta de 20-64 ani a
fost de 63,6%, la o distanta de 6,4 puncte procentuale fata de tinta nationala de 70%, stabilita in contextul Strategiei
Europa 2020.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Studiu ONG asupra programului Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU): "Societatea civila este sugrumata
exact prin intermediul fondurilor care trebuiau sa-i asigure dezvoltarea"
Un studiu in detaliu asupra problemelor POSDRU, din perspectiva beneficiarilor, arata ca "prin intermediul acestui stres
continuu la care sunt supusi beneficiarii, se rateaza dezvoltarea organizationala, obiectiv esential in gandirea FSE,
rezultatul constituindu-l mai curand regresul organizatiilor societatii civile (ONG-uri, sindicate, patronate etc.)" Studiul a
fost realizat de Viorel Rotila, in cadrul Centrului de Cercetare si Dezvoltare Sociala "Solidaritatea".

Continuare...
ȘtiriONG.ro - Calendarul orientativ al apelurilor de proiecte POS DRU pentru 2013
Conform calendarului orientativ publicat pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene pe acest program
operational, pentru 2013, sunt anuntate urmatoarele apeluri de proiecte:
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - AM-urile au platit aproximativ 715 milioane de lei catre beneficiarii de fonduri europene
Beneficiarii de fonduri europene incaseaza in aceasta luna banii pe cererile de rambursare restante ca urmare a
schimbarilor impuse in sistem de Ministerul Fondurilor Europene. Sumele achitate in aceasta perioada au fost asigurate
dintr-un imprumut de 1,2 miliarde de lei contractat de la Trezorerie la inceputul lunii martie. Imprumutul a fost aprobat de
Guvernul Romaniei prin Hotararea 73/2013.
Continuare...
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