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Economie / Incluziune socială

Adevărul - Câteva sute de copii în situaţie de risc au ajuns în ultimii ani în case de tip familial
Mai bine de 400 de copii din instituţii rezidenţiale sau aflaţi în grupurile de risc au fost integraţi, începând cu anul 2007, în
case de copii de tip familial şi în case de asistenţă parentală profesionistă. Acţiunile au fost întreprinse în cadrul unui
proiect iniţiat de Asociaţia obştească „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie” (CCF).

Continuare...
IES.org.ro - Au inceput inscrierile la primele cursuri de Manager in Responsabilitate Sociala!
Federatia Junior Chamber International Romania (JCI Romania), in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale si
Asociatia „Institutul pentru Politici Sociale” anunta organizarea primelor cursuri de formare de manageri in responsabilitate
sociala acreditate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC).
Continuare...
IES.org.ro - The HUB Bucharest a lansat 60 days challenge, acceleratorul dedicat afacerilor cu impact social
The HUB Bucharest si compania olandeza de consultanta Business Models Inc. au lansat la Bucuresti "60 days
challenge", un accelerator dedicat afacerilor cu impact social! "60 days challenge" isi propune ca timp de 60 de zile sa
ajute 25 de antreprenori in a-si dezvolta afacerile sociale indiferent ca se afla la stadiul de idee, s-au lansat deja pe piata
ori isi doresc extinderea operatiunilor, iar la final, in cadrul unei sesiuni de pitching, sa intalneasca potentiali investitori.
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Ziarul de Iași - Rromii ar putea primi INTERDICŢIE de a intra în această ţară din Europa. Gestul lor a înfuriat
milioane de oameni
14 persoane de etnie romă au fost evacuate cu forţa de oamenii legii din Norvegia, după ce au ocupat o casă dintr-un
cartier din Oslo. Iniţial, poliţiştii au încercat să îi abordeze pe rromi, însă aceştia s-au baricadat în casă şi au refuzat să
stea de vorbă cu forţele de ordine.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Știrile TVR - Copiii cu autism vor o viaţă normală
Nicio grădiniţă de stat nu l-a primit şi mai târziu l-au refuzat şi şcolile publice! E cazul unui băiat cu autism, şi nu e
singurul. 3 200 de persoane au semnat o petiţie prin care cer măsuri pentru integrarea celor cu astfel de afectiuni. Petiţia
a ajuns la guvern şi la ministerele Educaţiei şi Muncii.
Continuare...
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