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În perioada 20-22 martie municipiul Bacău a găzduit seminarul de formare "Competenţe antreprenoriale în economia
socială". Cursul a vizat modalităţi de dezvoltare a comunităţilor dezavantajate, cum sunt cele de romi, prin implicarea
acestora, a autorităţilor locale şi a societăţii civile în activităţi durabile şi profitabile.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Seminarul Rolul cultelor si al organizatiilor religioase in dezvoltarea economiei sociale
Institutul de Economie Sociala din cadrul Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civilea organizat marti, 19 martie,
seminarul Rolul cultelor si al organizatiilor religioase in dezvoltarea economiei sociale, la sediul IES.
Continuare...

Persoane de etnie romă
România Liberă – Bulgaria are doar 300.000 romi
Preşedintele bulgar Rosen Plevneliev şi-a exprimat opoziţia faţă de afirmaţiile asupra unui aflux de romi bulgari în alte
state membre ale UE, informează Novinite citată de Agerpres.
Continuare…
Monitorul de Cluj - Proiect pilot educativ pentru copiii romi din Pata Rât
Astăzi, de la ora 13, la Centrul Multifuncţional din Cartierul Dallas va avea loc lansarea proiectului pilot ABCDar la Pata
Rât, proiect în care sunt implicaţi 25 de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 10 ani, din cartierul Dallas şi de pe rampa de
gunoi de la Pata Rât.
Continuare...
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Adevărul - În localităţile populate de romi vor activa mediatori comunitari de aceeaşi etnie
În satele şi oraşele populate de romi vor fi activa mediatori comunitari din aceeaşi localitate. Un proiect de lege în acest
sens a fost aprobat de Parlament în prima lectură.
Continuare...
Observator de Constanța - Rromii din Cernavodă vor fi trimişi la şcoală şi la medic
Primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, informează că, în ultima şedinţă a Consiliului Local, aleşii au găsit soluţii
pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţii rrome din localitate.
Continuare...
Adevărul (Tulcea) - Elevi tulceni, la Olimpiada Naţională de Limba Romani
În acest weekend, la Şcoala Profesionala “Danubius” Tulcea a avut loc olimpiada şcolară de limba şi literatura romani,
etapa judeţeană şi concursul şcolar de istoria şi tradiţiile romilor – etapa judeţeană. Au participat 18 elevi din cadrul Şcolii
Profesionale Danubius Tulcea, Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea şi Şcoala Gimnazială Nichifor Ludovig
Niculiţel.
Continuare…
Persoane cu dizabilități
ȘtiriONG - O singura Voce Pentru Dizabilitate

Fundatia Star of Hope Romania si Coalitia „O singura Voce Pentru Dizabilitate” au organizat joi, 21 martie 2013, la Iasi,
marsul public „O singura Voce Pentru Dizabilitate”. Marsul s-a desfasurat pe traseul Primaria Iasi (b-dul Stefan cel Mare )
– Palat – Gradina Palas. Manifestantii, in numar de 300, au format un cerc al drepturilor atat in fata Primariei Iasi cat si la
finalul marsului in Parcul Palas.
Continuare...
Șomaj / Sărăcie / Altele
Mediafax - Comisia Europeană a distribuit 24 milioane de euro pentru sprijinirea şomerilor din mai multe ţări,
inclusiv România
Comisia Europeană (CE) a plătit 24,2 milioane euro de la Fondul european de ajustare la globalizare către mai multe ţări,
printre care şi România, în sprijinul a peste 5.000 de persoane rămase fără loc de muncă în ruma concedierilor, printre
care se numără şi foştii angajaţi Nokia de la Cluj.
Continuare...
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Busines24 - INS: Rata somajului a urcat la 6,9%, in trimestrul patru din 2012
Rata somajului a fost de 6,9% la finele trimestrului patru din 2012, in crestere fata de trimestrul anterior (6,8%), a anuntat,
vineri, Institutul National de Statistica. Rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 63,6%, la o distanta
de 6,4 puncte procentuale fata de tinta nationala de 70%, stabilita in contextul Strategiei Europa 2020.
Continuare...
TVRNews - Facultăţile de stat din România formează şomeri pe bandă rulantă
În acelaşi timp, ofertele de pe piaţa muncii se împuţinează. Institutul Naţional de Statistică arată că ceva mai norocoşi
sunt tinerii care trăiesc în mediul rural. Acolo, rata şomajului este la jumătate faţă de cea din oraşe. Facultăţile de stat din
România formează şomeri pe bandă rulantă. Rata şomajului în rândul tinerilor sub 24 de ani a ajuns la 23 de procente.
Adică aproape un sfert din totalul tinerilor. De ce? Ei bine, anual numai de pe băncile facultăţilor de la stat ies 100.000 de
studenţi care încep să-şi caute de muncă.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
Monitorul de Suceava - Functionarii implicati in achizitii cu fonduri UE si rudele lor ar putea fi monitorizati
Funcţionarii publici implicaţi în procesul de achiziţii publice cu fonduri europene şi rudele până la gradul II ale acestora ar
putea fi monitorizaţi în timp real printr-un sistem care va emite avertismente atunci când în proceduri apar nereguli, a spus
miercuri preşedintele ANI, Horia Georgescu.
Continuare...
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