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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - ANC a aprobat standardele ocupationale de Manager de Intreprindere Sociala si
Specialist in Economie Sociala
Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) a aprobat standardele ocupationale pentru ocupatiile de Manager de
Intreprindere Sociala (cod 112036) si Specialist in Economie Sociala (cod 341206), inaintate spre aprobare de catre AUR
– A.N.S.R.U. – Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro -EVENIMENT: Economia sociala in satele romanesti
Fundația Soros organizează joi, 6 iunie 2013, ora 09:00, la Hotel Minerva (Str. Gheorghe Manu 2-4, Sector 1, București),
la evenimentul național Economia socială în satele românești, din cadrul proiectului RURES. Spațiul Rural și Economia
Socială în România.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Reteaua de cooperative mestesugaresti Romano ButiQ a fost aleasa de Comisia Europeana drept
una dintre cele mai bune 10 idei de inovare sociala
In urma unui proces de 8 luni in care au fost evaluate 600 de idei din 35 de tari, juriul a ales proiectul „Romano ButiQ –
reteaua de cooperative mestesugaresti” drept finalist intre cele mai bune 10 idei de inovare sociala pentru Uniunea
Europeana, in cadrul „EU Social Innovation Competition”.
Continuare...
Adevărul - Barroso către meşteşugarii romi: „Sunteţi cei mai buni ambasadori pentru promovarea inovării sociale
în Europa“
Meşteşugarii romi s-au clasat în topul celor mai bune 10 proiecte de inovare socială selectate de Comisia Europeană în
urma concursului „EU Social Innovation Competition“. Reţeaua de cooperative meşteşugăreşti Romano ButiQ,
coordonată de firma K Consulting Management şi finanţată din fonduri europene, a concurat cu alte 600 de idei din 35 de
ţări.
Continuare...
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România Liberă - Care sunt cele mai bune proiecte ale societăţii civile în 2013
Un proiect dedicat copiilor internaţi în secţiile de oncologie, derulat de Asociaţia Little People, a fost marele câştigător al
Galei Societăţii Civile, conform unui comunicat remis redacţiei. În competiţia care răsplăteşte cele mai bune proiecte ale
organizaţiilor non-guvernamentale, a cărei finală a avut loc luni seară, în Bucureşti, s-au înscris peste 200 de organizaţii.
Continuare…

Șomaj / Ocupare
Hotnews - Costul orar al fortei de munca a avut o rata de crestere de 8,56% in primul trimestru din acest an fata
de acelasi trimestru din 2012

In trimestrul I 2013, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de
scadere de 2,76% fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 8,56% fata de acelasi trimestru al anului anterior, a
transmis marti INS. In forma bruta (neajustata), fata de aceleasi perioade de comparatie, variatia costului orar al fortei de
munca a diferit nesemnificativ fata de forma ajustata (-2,62%, respectiv 8,62%).
Continuare...
Mediafax - BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ: Peste 7.700 de persoane au fost angajate. Care sunt domeniile cu
cele mai multe contracte încheiate
Peste 7.700 de persoane, dintre care 472 cu studii superioare, au fost angajate după participarea la Bursa generală a
locurilor de muncă din luna aprilie, cele mai multe angajări fiind în Bucureşti, Botoşani, Dolj şi Bistriţa, informează Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Continuare...
Persoane de etnie romă
Digi24 - Elena Băsescu s-a plâns la Bruxelles că PNL încalcă drepturile romilor

Dezbaterea despre înlocuirea termenului de „rom" cu cel de „ţigan” a devenit scandal exportat la Bruxelles.
Europarlamentarul Elena Băsescu i-a acuzat de fascism pe cei doi deputaţi liberali care au propus interzicerea cuvântului
„rom". În ţară, reprezentantul în Parlament al acestei minorităţi îi acuză pe liberali că încalcă drepturile comunităţii, în timp
ce mulţi oameni de rând ai etniei nu se arată deloc deranjaţi de apelativul "ţigan".
Continuare...
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Ziare.com - Liderul Vocea Rromilor: Romania nu este obligata sa-si tina cetatenii acasa, indiferent ca sunt rromi
sau nu
Saimir Mile, presedintele ONG-ului pentru drepturile rromilor din Franta "La voix des Rroms", care a marsaluit alaturi de
sutele de persoane adunate sambata trecuta in Piata Saint-Michel din Paris, in semn de protest fata de actiunile de
expulzare din ultima vreme, sustine ca rromii nu reprezinta o problema pentru Europa.

Continuare...

Persoane cu dizabilități
România Liberă - Autismul, un film în alb şi negru
Dacă dulceaţa stă pe masă, după clătite, atunci cu siguranţă va fi în întârziere, spune la un moment Raymond Babbit, un
savant cu autism, interpretat remarcabil de Dustin Hoffman, într-unul dintre cele mai populare filme din istorie, Rainman.
Pelicula din 1988 a obţinut patru Oscaruri şi a făcut pionierat în cinematografie la vremea respectivă aducând pe marile
ecrane o temă aproape inexistentă până atunci, autismul.

Continuare...
ȘtirileTVR - Studiu UNICEF: Peste 85% dintre copiii cu dizabilităţi înregistraţi în România trăiesc în familie
Copiii cu dizabilităţi trebuie să poată intra mai uşor în şcolile obişnuite, arată un studiu UNICEF care prezintă greutăţile
majore prin care trec astfel de persoane. Mulţi dintre ei sunt incluşi în şcolile speciale, unde standardele de educaţie sunt
mai scăzute.
Continuare...
România Liberă - Zgonea vrea subcomisie a Camerei Deputaţilor pentru promovarea drepturilor copiilor
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a anunţat, marţi, că va crea o subcomisie în acest for legislativ pentru
promovarea drepturilor copiilor, în special ale celor "vulnerabili", scrie Mediafax.
Continuare...
Ziarul de Bacău - PERSOANELE CU HANDICAP, PIATRA DE MOARĂ A ANGAJATORILOR
Zeci de mii de persoane cu handicap din Bacău figurează în catastifele statului. Legea română le acordă aceleași drepturi
ca și persoanelor normale. A stabilt chiar și o serie de obligații în sarcina firmelor și a instituțiilor de stat în privința
angajării adulților cu handicap. Cu toate acestea, sub unu la sută dintre persoanele cu handicap s-au încadrat anul
acesta. Directorii de firme sau șefii de instituții au preferat să cotizeze la bugetul statului decât să se încurce cu cei
suferinzi. România este pe ultimul loc în UE la acest capitol.
Continuare…
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ȘtiriONG.ro - Balul de la Castel a strans peste 50.000 lei pentru terapia copiilor cu dizabilitati
Peste 200 de ieseni au raspuns invitatiei Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany la cel mai important eveniment caritabil al
anului la Iasi, Balul de La Castel. Sala Turnurilor a Restaurantului La Castel a gazduit joi, 30 mai, un spectacol al artei si
generozitatii.
Continuare…
Adevărul (Cluj-Napoca) - Sportivii cu dizabilităţi din toată ţara s-au întrecut la Jocurile Naţionale Special Olympics
de la Cluj
Peste 250 de sportivi cu dizabilităţi s-au întâlnit la Jocurile Naţionale Special Olympics România care au avut loc la Cluj.
Competiţiile sportive se încheie azi, 3 iunie.
Continuare…
POSDRU / FONDURI EUROPENE
Radio România Actualități - Rată de absorbţie a fondurilor UE "dublă faţă de aprilie 2012"
Rata de absorbţie a fondurilor europene a crescut cu 32% în acest an, respectiv cu 103% faţă de aprilie 2012. Ministerul
Fondurilor Europene anunta ca rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la sfârşitul lunii mai la 15,18% iar suma
totală atrasă de România din fondurile structurale şi de coeziune a ajuns la peste 2,9 miliarde de euro la sfârşitul lunii mai.
Continuare…
Adevărul - România poate pierde un miliard de euro din fondurile POSDRU pentru educaţie
România riscă să piardă un miliard de euro din programele POSDRU pentru educaţie, prin dezangajare automată, din
cauza implementării ineficiente, a declarat, marţi, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, la conferinţa “Formarea
profesională în industria mobilei: probleme şi soluţii“.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - AM POSDRU a publicat instructiunea privind diminuarea finantarii in cazul nerealizarii
indicatorilor si grupului tinta
AM POSDRU a publicat astazi, 4 iunie 2013, Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finantarii
nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Ghidul in varianta finala pentru Schema de Garantie pentru Tineri din cadrul POSDRU.
Linia se deschide pe 19 iunie!
Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucuresti-Ilfov a publicat astazi, 4 iunie 2013, Ghidul Solicitantului –
Conditii Specifice pentru Schema de Garantie pentru Tineri (cererea de proiecte de tip strategic nr. 126 din cadrulDMI
5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”).
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POS DRU: Schița Ghidului Condiții Specifice pentru DMI 6.2 publicată spre consultare
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a
publicat spre consultare Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - cerere de propuneri de tip strategic.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Instrucțiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării
nerambursabile
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a
publicat Instrucțiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul nerealizării
indicatorilor și/sau a grupului țintă.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Modelul bugetului aplicabil tuturor cererilor de finanțare
Autoritatea de Managment pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU) a
publicat marți, 6 iunie 2013, Modelul bugetului Cererii de finanțare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte
lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.
Continuare...
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