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Economie / Incluziune socială
StiriONG.ro - A fost lansata publicatia „Primul ajutor psihologic (PAP): Ghid pentru asistentii comunitari”
Pe data de 27 Februarie Caritas Romania, in parteneriat cu Federatia ONGurilor pentru Dezvoltare (FOND), a lansat
versiunea in limba romana a publicatiei „PRIMUL AJUTOR PSIHOLOGIC (PAP): Ghid pentru asistentii comunitari”,
material realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in anul 2011 sub titlul „PSYCHOLOGICAL FIRST AID: Guide
for field workers”.
Continuare...
StiriONG.ro - Se prelungesc inscrierile la Gala Societatii Civile, editia 2013
Noul termen limita este vineri, 15 martie,ora 12.00 pentru depunerea si finalizareaproiectelor in competitie.
Proiectele implementate in anii anteriori pot fi inscrise in cele 17 sectiuni ale competitiei.
Formularul de inscriere poate fi accesat dupa logarea in contul organizatiei din
sectiunea Competitie de pe butonul "Inscrie-te". Proiectele vor fi evaluate in perioada 20martie - 3 mai 2013 de peste 60
de specialisti.
Continuare...

Persoane beneficiare de venit minim garantat / sărăcie
RFI.ro - Crucea Roşie: Sărăcia ia amploare în UE
Sărăcia capătă proporţii alarmante în Uniunea Europeană, cândva un continent bogat, iar numărul familiilor nevoiaşe care
nu mai au acces la hrană, apă şi adăpost creşte sub ochii liderilor europeni, care ar trebui să ia urgent măsuri.
Avertismentul vine de la Crucea Roşie şi sună cu atât mai grav cu cât în viitorul buget european fondurile pentru
ajutoarele în hrană pentru familiile cu probleme se subţiază.
Continuare...
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Observatorul de Covasna - Sute de familii nevoiașe din județ au primit ajutoare alimentare
Aproape 800 de familii nevoiașe din județul Covasna au primit ajutoare alimentare în cadrul proiectului „Banca de
Alimente pentru 18 județe”, care a avut ca obiectiv ajutorarea cu alimente de bază a familiilor și persoanelor nevoiașe din
județele în care nu există Banca de Alimente și nici magazine de tip hypermarket.
Continuare...

Persoane de etnie romă
Mediafax - Băsescu: Soluţia europeană pentru problema romilor e "toţi puradeii la şcoală"
Preşedintele Traian Băsescu a declarat că problema romilor în spaţiul european nu va fi rezolvată nici în generaţiile
următoare dacă nu se aplică soluţia "toţi puradeii la şcoală", indiferent dacă aceştia se află în Germania, Spania sau Italia.
Continuare...
Adevarul - „Daily Mail“, reportaj despre romii din Dâlga care „plănuiesc să se mute în Marea Britanie“
Marius Tănase este un bărbat de etnie romă care a lucrat în Spania pentru a-i întreţine pe cei cinci copii ai săi, dar din
2014 plănuieşte să se stabilească în Marea Britanie pentru a scăpa de sărăcia din ţara sa natală, se arată în articol.
Continuare...
Observatorul de Covasna - Burse de studii pentru elevii romi din Sfântu Gheorghe
Consiliul Local Sfântu Gheorghe va acorda în acest an burse sociale şi de merit pentru patru tineri de etnie romă care vor
să-şi continue studiile la liceu ori la şcoala profesională.
Continuare...
Altele
Radio România Actualități - Sprijin pentru înfiinţarea de locuri de muncă pentru tineri
Comisia Europeană propune, marţi, regulile privind modul în care vor fi utilizate eficient, de către statele membre,
fondurile europene structurale, destinate iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor.
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