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Economie / Incluziune socială 

Mediafax - Plan de Acţiune UNICEF în beneficiul copiilor vulnerabili, semnat de Corlăţean, Câmpeanu şi Blanchet 

Ministrul Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi reprezentantul UNICEF în România, 

Sandie Blanchet, au semnat, vineri, Planul de Acţiune al Programului UNICEF de ţară, 2013-2017, în beneficiul copiilor 

vulnerabili din România. 

Continuare... 

Știri.TVR.ro - Proiect în sprijinul copiilor discriminaţi la şcoală  

În plină vacanţă mare, elevii au primit ca temă să găsească soluţii pentru discriminarea din şcoală. O asociaţie de profil i-a 

provocat, prin activităţi educative, să numească cele mai frecvente forme de marginalizare. Proiectele lor pot fi votate şi 

zece dintre ele vor fi sprijinite să fie puse în practică.  

Continuare... 

Altreileasector.ro - O politică publică unitară pentru ONG-uri, posibilă în 3 ani 

Autorităţile ar putea, în următorii 2-3 ani, să construiască o politică publică unitară, destinată mediului neguvernamental. 

Estimarea îi aparţine lui Mihai Liseţchi, directorul executiv al Agenţiei pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor 

Neguvernamentale (AID – ONG). 

Continuare... 

Adevărul - Voluntariatul prelungeşte viaţa  

 

Cercetătorii de la Biomed Central au descoperit că persoanele care practică voluntariatul în scopuri umanitare nu se simt 

deprimaţi şi chiar sunt satisfăcuţi de stilul de viaţă pe care îl au. Cei care se pun în slujba oamenilor, pe gratis, sunt cu 5% 

mai puţin supuşi riscului de a muri în următorii patru până la şapte ani, spre deosebire de oamenii fără asemenea 

preocupări, notează „CTV News“. 

 

 Continuare...

 

 

 

http://www.mediafax.ro/social/plan-de-actiune-unicef-in-beneficiul-copiilor-vulnerabili-semnat-de-corlatean-campeanu-si-blanchet-11268493
http://stiri.tvr.ro/proiect-in-sprijinul-copiilor-discriminati-la-scoala_34167.html
http://www.aid-ong.ro/
http://www.aid-ong.ro/
http://www.altreileasector.ro/o-politica-publica-unitara-pentru-ong-uri-posibila-in-3-ani/
http://adevarul.ro/sanatate/medicina/voluntariatul-prelungeste-viata-1_521a45f5c7b855ff56117f57/index.html
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Șomaj / Ocupare 

Wall-street.ro - Scoala de vara pe tema antreprenoriatului, organizata de Ministerul Tineretului 

 

Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza pe litoral si la munte, in lunile august si septembrie, programele „Scoala de 

Vara” si „Tabara tinerelor talente”, dedicate copiilor si tinerilor cu varste cuprinse intre 14 si 35 de ani.  

 

 Continuare...

Dailybusiness.ro - ANOFM: Care e cea mai cautata meserie 

 

Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesionala, in luna septembrie, sunt: 

lucrator in comert (434 persoane), operator introducere validare si prelucrare date (274), bucatar (272), inspector 

(referent) resurse umane (240), ospatar chelner (185), agent de securitate (151), frizer, coafor, manechiurist, pedichiurist 

(132), instalator instalatii tehnico-sanitare si gaze (132), manechiurist, pedichiurist (112), comunicare in limba engleza 

(110), scrie Capital. 

Continuare...  

Persoane cu dizabilități 

 

ȘtiriONG.ro - Fundatia „Pentru Voi” organizeaza un curs de calificare gratuit pentru persoanele cu dizabilitati 

 

20 persoane cu dizabilitati intelectuale si asociate din Regiunea de Vest vor participa in perioada august – octombrie a.c. 

la un  curs de calificare in ocupatia de lucrator in cultura plantelor. Cursul este gratuit si acreditat de A.N.C. 

Continuare... 

http://www.wall-street.ro/articol/Social/153138/scoala-de-vara-pe-tema-antreprenoriatului-organizata-de-ministerul-tineretului.html
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/weekend-lucrator-in-comert-cea-mai-solicitata-meserie-pentru-cursurile-de-formare-anofm-din-sep.html
http://www.dailybusiness.ro/stiri-cariere/anofm-care-e-cea-mai-cautata-meserie-93010/
http://www.stiriong.ro/ong/servicii-sociale/fundatia-apentru-voia-organizeaza-un

