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Economie / Incluziune socială 

ȘtiriONG.ro - Policy Center for Roma and Minorities cauta un Coordonator pentru Clubul de Educatie Alternativa 

 

Policy Center for Roma and Minorities cauta candidati motivati sa lucreze in domeniul educatiei non-formale, de preferat 

cu experienta de minim 2 ani in managementul programelor educationale, experienta de minim un an in proiecte 

dezvoltate in comunitati vulnerabile sau care au avut beneficiari copii provenind din medii dezavantajate, studii 

universitare in domeniul stiintelor umane (preferabil pedagogie, psihologie, sociologie sau asistenta sociala), bune abilitati 

de comunicare, cunoasterea limbii engleze la nivel cel putin mediu si interes fata de incluziunea sociala a membrilor 

minoritatii rome. 

Continuare... 

Biziday.ro - România Optimistă: Trei tineri ieşeni au o afacere cu obiecte unicat din ambalaje aruncate la gunoi 

 

Trei ieşeni abia ieşiţi de pe băncile facultăţii au decis să întoarcă lumea cu susu-n jos. S-au apucat să strângă ambalaje 

aruncate la gunoi, bannere uzate sau camere de cauciuc şi le-au redat viaţa transformându-le în genţi sau portofele 

unicat. 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare 

Mediafax - Peste 52.000 de ABSOLVENŢI înregistraţi ca ŞOMERI de la începutul anului, 5.740 în august 

Peste 52.000 de absolvenţi s-au înregistrat ca şomeri, de la începutul anului, 5.740 dintre aceştia înscriindu-se în baza de 

date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în prima jumătate a lunii august, se arată într-un 

comunicat remis, marţi, MEDIAFAX. 

Continuare... 
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Persoane cu dizabilități 

Adevărul - Basarabeanca din Iaşi care conduce o fundaţie: „Persoanele cu dizabilităţi pot fi angajaţi de succes“ 

 

Angela Achiţei (38 de ani) din Republica Moldova a pus bazele unui ONG din România care oferă locuri de muncă pentru 

persoanele cu dizabilităţi şi le ajută să se integreze în societate. Angela Achiţei a plecat din Republica Moldova în 1992 

pentru a-şi face studiile în domeniul asistenţei sociale la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. După absolvire, a 

lucrat la Direcţia de Protecţie a Copilului din Vaslui şi apoi Iaşi. Deşi îi plăcea serviciul, a decis să facă o schimbare. 

 

 Continuare...

Persoane de etnie romă 

Agerpres - DGASMB demarează în septembrie un proiect de limitare a efectelor abandonului şcolar în Capitală 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) demarează, începând din luna septembrie, 

proiectul "Şcoala e de partea ta!", având drept scop limitarea efectelor abandonului şcolar în Bucureşti, în special al 

copiilor de etnie romă. 

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Est: Registrul cererilor de rambursare la 13 august 2013 
 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) 

Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est până la data de 13 August 

2013.  

Continuare... 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/basarabeanca-iasi-conduce-fundatie-persoanele-dizabilitati-angajati-succes-1_520b1a8fc7b855ff56d66e7e/index.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/social/item/216357-DGASMB-demareaza-in-septembrie-un-proiect-de-limitare-a-efectelor-abandonului-scolar-in-Capitala.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1833-oir-posdru-sud-est

