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Economie / Incluziune socială
StiriONG.ro - Organizatiile neguvernamentale solicita elaborarea unui calendar si a unei metodologii de
consultare a cetatenilor
Modificarea legii fundamentale priveste un orizont de timp indelungat pentru dezvoltarea si functionarea institutiilor,
implicand, in acelasi timp, un proces de identificare a consensului si inglobare a diferentelor.
Continuare...
StiriONG.ro - Stadiul evaluarii proiectelor – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman - Schema de grant pentru
ONG-uri, Runda I, 2012
Procesul de evalure a proiectelor primite in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-uri este in continuare in derulare,
urmand a se finaliza in cursul acestei luni. Data estimativa pentru anuntarea rezultatelor este jumatatea lunii aprilie 2013,
avand in vedere ca sedinta Comitetului de selectie, care va aproba raportul de evaluare, va avea loc in a doua jumatata a
lunii martie.
Continuare...

Persoane de etnie romă

Adevarul.ro - Povestea rromului care a luat Ursul de Argint pentru cel mai bun actor
Nazif Mujic a fost protagonistul filmului „An Episode in the Life of an Iron Picker“, în care se vorbeşte despre dificultăţile
unei familii de rromi. După ce a câştigat Ursul de Argint, s-a întors acasă, într-un sat din Bosnia şi Herţegovina şi continuă
să înfrunte realitatea crudă.
Continuare…
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Ziare.com - Deutsche Welle: Rromii, exploatati de "fratii" lor - afacerile cu copii care au ingrozit Occidentul
Copiii rromi de pe strazile oraselor occidentale nu ajung acolo intamplator: ei muncesc pentru clanul lor ( n.r. - sursa asa
numeste satra), in cadrul caruia exista o ierarhie stricta. In frunte, se afla un bulibasa care ia caimacul, exploatandu-i pe
ceilalti.
Continuare...
Opiniatimisoarei.ro - In orasul german Duisburg, rromi romani si bulgari au scandalizat populatia locala. Vezi
FOTO si VIDEO

Soeren Link, primarul orasului german Duisburg, nu a mai putut sa-si retina frustrarea si s-a plans, intr-o emisiune
televizata, acuzand „debandada” pe care imigrantii romani si bulgari au creat-o in localitatea de la granita cu Olanda.
Primarul a sustine ca datorita imigrantilor, in oras a crescut criminalitatea si gradul de murdarie, dar si costurile primariei.
Continuare...

Persoane cu dizabilități

Adevarul.ro - Proiect de voluntariat pentru copiii cu deficienţe

Intitulat „Dăruieşte zâmbete”, proiectul se va desfăşura în perioada 1- 8 martie. Voluntarii şi copiii vor participa la
concursuri de sănii, vor face oameni de zăpadă şi vor avea acces gratuit la telegondolă. Organizatorii şi-au propus să
sensibilizeze opinia publică în ceea ce priveşte integrarea copiilor cu deficienţe în societate.

Continuare...

Persoane beneficiare de venit minim garantat / sărăcie

Adevarul.ro - Românii care trăiesc la limita sărăciei ar putea primi 23 de lei ca ajutoare pentru gaze şi curent
Mult aşteptata Ordonanţă de Urgenţă care prevede acordarea unui ajutor suplimentar persoanelor cu venituri mici pentru
plata gazelor şi electricităţii, în contextul liberalizării preţurilor la aceste utilităţi, a fost lansată în dezbatere publică.
Continuare...
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Business24.ro - Aproximativ un miliard de persoane vor trai in saracie extrema in 2015
Estimarea revizuieste in crestere aprecierea facuta de Banca Mondiala in 2011, potrivit careia 883 de milioane de
persoane vor trai cu mai putin de 1,25 dolari pe zi in 2015, transmite EFE, citand un raport al Bancii Mondiale si ONU, dat
publicitatii la Bogota, cu prilejul Conferintei de evaluare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Continuare...
Capital.ro - Bulgarii o spun deschis: Noi și românii ne transformăm într-o insulă a sărăciei
Bulgaria nu mai este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte salariul minim pe economie, scrie luni
cotidianul sofiot Trud. După ultima creştere din ianuarie, salariul minim pe economie în Bulgaria este de 159 euro, cu doi
euro mai mare faţă de cel din România, notează ziarul, care citează datele serviciului Eurostat.
Continuare...
Ziarul de Iași - Fata saraciei
Dupa ore bune de tradus („Iarna vara - primavara toamna", cartea de amintiri a actualului presedinte al Germaniei
Joachim Gauck), am trecut la programul de seara - de destindere televizuistica. Intr-o pauza de publicitate (urasc pauzele
de publicitate - cred ca toti cei care se uita la tv le urasc...), am zapat un pic. Zapand, am ajuns pe Antena 3. Unde am
„zabovit" cateva momente, pentru ca marele moderator Mihai Gadea se gudura pe langa nimeni alta decat mama
premierului, pre numele ei Cornelia Naum.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Mediafax - Ponta îi cere lui Pricopie să spună că a moştenit peste o mie de dosare nefinalizate pe fonduri UE
Premierul Victor Ponta i-a solicitat ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, să spună public de la cine a moştenit peste o
mie de dosare nefinalizate pe fonduri europene, respectiv "de la un fost ministru care se plimbă pe la televizor", şi să facă
sesizări penale în acest sens.
Continuare...

Mediafax - DNA: Prejudiciul în dosarele privind fraudarea fondurilor europene, de peste 20 milioane euro
Prejudiciul total stabilit în 2012 de către procurorii anticorupţie în dosarele privind fraude cu fonduri europene este în
valoare de peste 92 milioane de lei (echivalentul a peste 20 milioane de euro), valoare de patru ori mai mare comparativ
cu anul anterior, potrivit bilanţului activităţii DNA.
Continuare...
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Altele
Mediafax - Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul patru la 23.200
Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în trimestrul patru al anului trecut cu 3.300 faţă de precedentele trei luni, la
23.200, dar comparativ cu aceeaşi perioadă din 2011 a fost mai mare cu 1.600 de posturi, potrivit datelor anunţate vineri
de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Continuare…

Adevarul.ro - Şomajul în rândul tinerilor din Uniunea Europeană a atins cote record
Rata şomajului în ţările membre ale Uniunii Europene a continuat să crească în prima lună din 2013, ajungând la 10,8%,
şomajul în rândul tinerilor cu vârste sub 25% atingând cote-record, respectiv 23,6%. În ţările membre ale zonei euro,
situaţia este şi mai dificilă, rata şomajului fiind de 11,9%, în timp ce un tânăr din patru este şomer, potrivit datelor publicate
ieri de Eurostat.
Continuare…

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

