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Economie / Incluziune socială
Realitatea.NET - UNDĂ VERDE LA ANGAJĂRI în sistemul de asistenţă socială
S-a dat drumul la angajări în sistemul de asistenţă socială. Ministerul Muncii anunţă că nu mai este nevoie ca şapte
oameni să îşi părăsească postul înainte de a se face o angajare.
Continuare...
Adevărul (Slobozia) - Asistenţă socială de 40 de milioane de lei în Ialomiţa
În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost adoptat bugetul propriu al judeţului. Peste 40 % din
fondurile publice sunt destinate sectorului asistenţei sociale. Primele discuţii cu privire la adoptarea bugetului propriu al
judeţului Ialomiţa au fost dezbătute la sfârşitul lunii martie, în cadrul penultimei şedinţe ordinare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa.
Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Mediafax - Ministrul Muncii: „Şomajul în rândul tinerilor este de patru ori mai mare decât şomajul populaţiei
adulte”
Adoptarea unor măsuri pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor întârzie din cauza procedurii birocratice de adoptare
a actelor legislative, a explicat ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, într-un interviu acordat Reprezentanţei Comisiei
Europene în România. Ministrul a recunoscut că şomajul în rândul tinerilor este o problemă majoră cu care se confruntă
Guvernul român.
Continuare...
Deșteptarea (Bacău) - Constructiile reduc somajul
Venirea primaverii a dezghetat nu numai pamântul, ci si piata muncii. Dovada sta faptul ca in luna martie rata somajului a
scazut fata de perioada anterioara. Astfel, daca la sfârsitul lunii februarie, in judetul Bacau se inregistrau oficial 6,75
someri la 100 persoane angajate, la 31 martie acest indicator a coborât la 6,37 la suta.
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Știrile TVR - "Regele Cioabă": Nu regret că m-am însurat la 14 ani
Florin Cioabă, lider al comunităţii rome din ţara noastră, a răspuns întrebărilor lui Mihai Constantin, la Interviurile
Telejurnalului. Dialogul a avut loc la Sibiu, la "curtea regelui Cioabă".

Continuare...
Știrile TVR - „Ţigănie rai, rai care erai”: Ce nu ştim despre istoria şi viaţa romilor noştri
Îi recunoaştem când îi întâlnim. Dar îi cunoaştem cu adevărat? Le ascultăm muzica, le ştim dansurile, le strigăm numele.
Dar cât din povestea lor neromanţată am avut răbdare să aflăm? L-am ascultat pe Florin Cioabă la Interviurile
Telejurnalului. Aşa ne-am reamintit cât suntem de aproape unii de alţii. Pentru a marca Ziua Mondială a Romilor, Ştirile
TVR Online vă propun câteva pagini de istorie.
Continuare...
Știrile TVR - Amnesty International: Etnia romă, discriminată în Europa. 8 aprilie, Ziua Mondială a Romilor
În patru domenii-cheie romii sunt, în continuare discriminaţi, afirmă Amnesty International, şi anume accesul la locuinţe,
îngrijiri medicale, locuri de muncă şi educaţie. Directorul biroului Amnesty din Bruxelles cere penalizarea guvernelor care
nu se ocupă îndeajuns de discriminarea şi actele de violenţă îndreptate împotriva etniei rome.
Continuare...
RFI - Ziua Internaţională a Romilor: situaţie delicată în Franţa
Ziua internaţională a romilor este marcată luni, 8 aprilie. O zi care în Franţa nu este motiv de sărbătoare, ba dimpotrivă,
spun asociaţiile care constată o "radicalizare a respingerii acestei minorităţi".
Continuare...
Mediafax - Raport: Aproximativ 4.000 de romi, evacuaţi din tabere din Franţa la începutul lui 2013
Aproximativ 4.000 de romi au fost nevoiţi să se mute din tabere improvizate existente în Franţa de la începutul acestui an,
în urma unor operaţiuni de evacuare sau a altor incidente, conform unui raport obţinut de AFP care deplânge
"radicalizarea formelor de respingere" a membrilor acestei etnii.
Continuare...
Realitatea.NET - Elena Băsescu: Romii sunt abuzaţi, reprezentanţii lor în Parlament să fie mai solidari cu aceştia
Elena Băsescu a declarat, duminică, la Sibiu, că, la doi ani de la apariţia strategiei pentru integrarea romilor, aceştia sunt
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în continuare discriminaţi şi abuzaţi, adăugând că reprezentanţii lor în Parlament şi în Guvern ar trebui să fie "mai solidari"
cu problemele pe care le are etnia.
Continuare...
Gândul - Elena Băsescu, întâmpinată la Congresul Romilor de familia Cioabă cu flori şi cu păpuşa Bărbulică
Elena Băsescu a fost întâmpinată la Congresul Organizaţiei Internaţionale a Romilor de la Sibiu, de familia Cioabă, cu un
buchet mare de trandafiri, iar fiul autointitulatului rege al romilor, Dorin Cioabă, i-a oferit o păpuşă tradiţională de sex
masculin, care se numeşte "Bărbulică".
Continuare...
Gândul - Elena Băsescu: Dacă romii vor susţine introducerea legitimaţiilor le voi promova
Elena Băsescu a declarat că va promova legitimaţiile speciale ale romilor dacă introducerea acestora va avea susţinere
din partea comunităţii, adăugând că a mers la Sibiu cu "un mesaj de susţinere" a acestei etnii, transmite corespondentul
MEDIAFAX.

Continuare...
Mediafax - Marş al participanţilor la Congresul Romilor în memoria victimelor Holocaustului, la Sibiu
Aproximativ o sută de persoane care participă la Congresul Organizaţiei Internaţionale a Romilor (OIR) ce are loc în
municipiul Sibiu au pornit, duminică, într-un marş prin oraş şi au aruncat coroniţe de flori în râul Cibin, în memoria
victimelor Holocaustului.
Continuare...
Ziua de Vest - Romii din Regiunea de Vest sunt invitaţi să participe la competiţia de idei de afaceri sociale
Până în 29 aprilie, persoanele fizice (femei, persoane de etnie romă, formatori şi specialişti implicaţi în economia socială)
din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara interesate să lanseze o intreprindere socială sunt invitate să se
înscrie la competiţia de idei de afaceri sociale. Scopul este susţinerea înfiinţării şi dezvoltării a două intreprinderi sociale
care se adresează comunităţilor de romi.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Mediafax - Aplicaţii pentru copiii bolnavi de autism, lansate pe iPad
Câteva aplicaţii pentru copiii bolnavi de autism din Franţa au fost lansate recent pe iPad. Ecranul tactil al tabletelor iPad
face ca aceste aplicaţii să fie imediat accesibile de către copiii care nu ştiu să citească şi este un foarte bun instrument de
joacă pentru tinerii autişti.
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Continuare...
Craiova Forum - Primăria Craiova eliberează abonamentele de călătorii pentru persoanele cu dizabilităţi
Primăria Municipiului Craiova anunţă persoanele cu handicap accentuat, cu handicap grav, precum şi asistenţii personali
ai acestora că pentru luna mai 2013 se eliberează abonamentele pe mijloacele de transport în comun din municipiul
Craiova conform Legii nr.448/2006, republicată – în zilele de: 26.04.2013, 29.04.2013 şi 30.04.2013 la sediul din Lăpuş,
bl. T8, parter, între orele 08.00 – 16.00.
Continuare...
POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Mediafax - Ministerul Fondurilor Europene: Cererile de rambursare şi plăţile pentru beneficiarii POSDRU vor fi
publicate online
Beneficiarii POSDRU vor putea urmări online stadiul procesării cererilor de rambursare depuse, precum şi valoarea
sumelor care se achită de Autoritatea de Management, informează Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU lanseaza spre consultare noi ghiduri de finantare!
OI POSDRU ANOFM a publicat spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 4.1
Calitate in serviciile de ocupare – cerere de propuneri de tip strategic si DMI 4.2 Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare – cerere de propuneri de tip strategic.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Surse de finantare pentru luna aprilie 2013!
A fost publicat Catalogul surselor de finantare – aprilie 2013. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila
active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia: Registrul Cererilor de Rambursare
Organsmul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Rresurselor Umane Sud-Vest
Oltenia a publicat Registrul de Cereri de Rambursare, conform prevederilor Instrucțiunii nr.67, la data de 04 aprilie 2013.
Continuare...
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