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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Organizatiile neguvernamentale cer respingerea proiectului de lege privind subventionarea
serviciilor sociale
Fundatia Star of Hope Romania si Fundatia Serviciilor Sociale Bethany – biroul zonal Iasi in calitate de membri ai
Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC au organizat in data de 30 aprilie 2013, o dezbatere
privind proiectul de lege inaintat in Parlament privind subventionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate in
prezent de asociatii, fundatii si culte recunoscute de lege, in contextul finantarii serviciilor sociale si, in special, al
contractarii serviciilor.
Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Adevărul - Strategia pentru tineri: voluntariat pe cartea de muncă, mai mult sport şi cursuri de manageri de
proiect
Ministerul Tineretului şi Sportului a anunţat ce prevede viitoarea strategie naţională pentru tineri, la care se va lucra în
detaliu până la mijlocul lui august. Sunt vizate domenii precum cultură şi educaţie nonformală, participare şi voluntariat,
muncă şi antreprenoriat, dar şi sport, sănătate şi recreere, scopul final fiind incluziunea socială a tinerilor.
Continuare...
Persoane de etnie romă
România Liberă - Un deputat extremist norvegian cere oprirea la frontiere a romilor, bulgarilor şi francezilor
Un deputat de extremă-dreapta norvegian propune închiderea frontierelor ţării grupurilor de romi, de bulgari şi de francezi,
pe care îi consideră "infractori", relatează Mediafax.
Continuare...
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Realitatea.net - DESTIN REMARCABIL: O româncă de etnie romă, care a cerşit cu familia în Franţa, studiază la
Sorbona
O tânără româncă de etnie romă, Anina Ciuciu, care a ajuns clandestin în Franţa împreună cu părinţii săi, studiază în
prezent dreptul la Sorbona şi visează să devină magistrat, pentru a uita de umilinţa pe care a resimţit-o când cerşea,
relatează site-ul jactiv.ouest-france.fr.

Continuare...
Ziare.com - Economist german despre rromi: Acesti indivizi primesc beneficii lunare in valoare de 382 de euro
Dupa Franta si Marea Britanie, vine randul Germaniei sa atraga atentia asupra pericolului pe care il reprezinta imigrantii
rromi pentru tara. Astfel, Hans-Werner Sinn, presedintele Institutului Iso al Universitatii din Munchen, care este si profesor
de economie, denunta turismul pentru beneficii sociale, practicat de rromii din Bulgaria si Romania.
Continuare...
Capital - Presa franceza: Romii pleacă din România pentru că sunt discriminaţi
Canalul de televiziune France 3 va difuza, duminică seara, un reportaj despre situaţia romilor, 'un popor care deranjează',
care de secole 'nu a fost niciodată realmente apreciat în occident' şi ai cărui membri au suferit numeroase discriminări,
fiind robi în România între secolul al XIV-lea şi al XIX-lea sau interzicându-li-se procrearea în Europa de Nord'.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - Ministerul Fondurilor Europene organizeaza focus grupuri regionale privind perioada
2014-2020 la Brasov, Cluj-Napoca si Timisoara
Ministerul Fondurilor Europene organizeaza in perioada 9-13 mai 2013 noi focus grupuri regionale 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
(click aicipentru detalii), precum si sugestii referitoare la prioritatile de interventie si mecanismele de implementare pentru
viitoarea perioada de programare 2014-2020.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Noul Fond Social European, mai orientat catre combaterea somajului in randul tinerilor
Aproximativ un tanar din patru este somer in UE (in unele tari doi din trei). Deputatii europeni au cerut mai multa atentie
somajului in randul tinerilor in contextul in care Fondul Social European va fi reinnoit pentru perioada 2014-2020. Marti,
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23.04.2013, comisia pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale a sustinut si extins propunerea pentru o initiativa
privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.
Continuare...
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