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Economie / Incluziune socială
Responsabilitatesociala.ro - Concurs de antreprenoriat social pentru studenti finantat de Fundatia ERSTE
Fundatia ERSTE finanteaza a doua editie a concursului adresat studentilor romani, “Social Impact Award”. Acesta este
organizat de Institutul de Antreprenoriat Social si Inovatie al Facultatii de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor din
Viena in 4 tari din Europa Centrala si este finantat de Fundatia ERSTE. Competitia premiaza cele mai bune proiecte
antreprenoriale cu impact pozitiv pentru societate si este implementata pentru al doilea an in Romania.
Continuare…
TVRNews.ro - Vaslui: fostele puncte termice, transformate în centre sociale
În loc să fie lăsate în paragină, fostele puncte termice din Vaslui sunt renovate şi transformate. Rând pe rând, au devenit
fie centre sociale de zi pentru familii defavorizate, fie cluburi pentru pensionari. Primăria va moderniza anul acesta încă
două locaţii, una destinată copiilor străzii. Proiectele sunt realizate cu fonduri europene.
Continuare...
StiriONG.ro - Liberi in inchisoare, condamnati in societate
"Să nu ne temem niciodată de hoţi sau de ucigaşi. Aceştia sunt numai primejdiile din afară, primejdiile mărunte. Să ne
temem de noi înşine. Prejudecăţile-iată hoţii, viciile- iată ucigaşii! Primejdiile mari sunt înlăuntrul nostru. Ceea ce ne
ameninţă viaţa sau punga n-are nici ce a mai mare mare importanţă. Să nu ne gândim decât la aceea ce ne ameninţă
sufletul.” Victor Hugo – Mizerabilii
Continuare...
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Persoane de etnie romă
TVRNews.ro - Un videoclip despre integrarea romilor face furori în Cehia
Interpreţii - formaţia rap "Gaşca ţiganilor uniţi" - îi îndeamnă pe membrii minorităţii să nu-şi înscrie copiii la şcolile speciale.
Dimpotrivă, pledează pentru desfiinţarea acestora şi cer ca toţi elevii să fie cuprinşi într-un sistem de învăţământ
unitar care să ofere şanse egale tuturor.
Continuare…

Adevarul.ro - Profesorii îşi pot aprofunda cunoştinţele legate de originea romilor
Directori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, educatoare şi asistenţi
educaţionali vor participa începând din această săptămână, la programul de formare continuă „Originea rromilor - teorii,
legende, fapte”, avizat de Ministerul Educaţiei.
Continuare…

Evz.ro - Presa occidentală: cei 200.000 de romi bulgari şi români sufocă sistemul social din Germania
Afluxul de romi în oraşe germane precum Dortmund, Duisburg sau Mannheim stârnește îngrijorarea responsabililor
municipali, în condiţiile în care beneficiile sociale garantate “imigranţilor săraci" riscă să epuizeze bugetele sociale, scrie
corespondentul din Germania al cotidianului belgian La Libre Belgique.
Continuare…

Ecomunicate.ro - ”Ziua Internationala a limbii materne “ “Perpetuarea Traditiei Roma prin muzica,,

Asociatia Pakiv Romania, prin Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma Iasi, a organizat in cursul
lunii februarie 2013 doua activitatii culturale intitulate “Ziua Internationala a limbii materne” si “Perpetuarea Traditiei Roma
prin muzica”.
Continuare...
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Persoane cu dizabilități

Adevarul.ro - Trei poveşti de viaţă despre cea mai invalidantă boală a tinerilor: scleroza multiplă
În România sunt diagnosticaţi între 6.000 şi 8.000 de bolnavi de scleroză multiplă, o boală despre care se ştiu foarte
puţine lucruri, dar al cărei impact asupra vieţii bolnavilor este extrem de distructiv.
Continuare…

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Gazetademaramures.ro - „Biblia dezvoltării”, criticată de ONG-uri

Mai multe organizaţii critică, printr-o scrisoare deschisă, adresată Ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici,
documentul denumit Identificarea nevoilor de dezvoltare pentru perioada 2014 - 2020, pe care însăşi Comisia Europeană
l-a catalogat drept shopping list. Un document care costă 1,9 milioane de Euro şi care, potrivit specialiştilor, ne aduce
prejudicii grave.
Continuare...

Fonduri-structurale.ro - Atelier de lucru privind capacitatea de absorbtie a Romaniei 2014 – 2020
Europlus in parteneriat cu Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro va
invita la Atelierul de lucru ”Capacitatea de absorbtie a Romaniei 2014 – 2020. Spre o gestionare mai eficienta a fondurilor
structurale”, organizat in cadrul conferintei internationale ”Eurosfat - Consultatii cetatenesti despre starea natiunii”.
Continuare...

Ziuanews.ro - România - codașă la absorbție, fruntașă la fraude
După ce statisticile implacabile ale Eurostat ne-au rezervat utimul loc din UE la capitolul veniturilor pe cap de locuitor,
Raportul Comisiei Europene arată că suntem pe ultimul loc și la absorbţia fondurilor alocate, în timp ce Raportul Oficiului
European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) ne plasează pe primul loc la numărul de infracţiuni pe bani europeni
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Altele

Adevarul.ro - Ce nevoi de formare profesională au specialiştii Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
Nevoile de formare profesională ale specialiştilor Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă(AJOFM), în calitate
de Servicii Publice de Ocupare(SPO), sunt identificate în urma unei analize realizată printr-un proiect cu finanţare
europeană, derulat de Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu – CNFPPP Râşnov.
Continuare…
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