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Economie / Incluziune socială 

Gândul - O statistică îngrijorătoare: copii din România, printre cei mai expuşi sărăciei şi excluziunii sociale în 

cadrul UE 

 

În 2011, rata cea mai ridicată a celor cu vârste sub 18 ani care sunt expuşi riscului sărăciei şi excluziunii sociale a fost 

înregistrată în Bulgaria (52 la sută), conform datelor transmise de Eurostat, biroul de statistică al UE, transmite Novinite în 

pagina electronică.Bulgaria este urmată de România (49 la sută), Letonia (44 la sută), Ungaria (40 la sută) şi Irlanda (38 

la sută în 2010). 

 

Continuare… 

 

Mesagerul de Covasna - Fundaţia Comunitară a lansat programul de finanţare „Numele brandului: Covasna” 

 

Fundaţia Comunitară Covasna a lansat ieri un nou program de finanţare pentru organizaţiile civice şi profesionale, 

propunându-şi să susţină proiecte care au ca obiectiv promovarea valorilor, tradiţiilor, produselor şi serviciilor locale. 
 

Continuare... 

 

Persoane de etnie romă 

Mediafax - Alba: O parte dintre consilierii locali cer demisia lui Rareş Buglea, care a propus sterilizarea femeilor 

rome 

Peste jumătate dintre consilierii locali din Alba Iulia i-au cerut, marţi, printr-un memoriu, alesului local PNL Rareş Buglea 

să îşi dea demisia de onoare din acest for ca un act de "probitate morală", pentru afirmaţiile făcute privind sterilizarea 

femeilor de etnie romă. 

Continuare… 

http://www.gandul.info/news/o-statistica-ingrijoratoare-copii-din-romania-printre-cei-mai-expusi-saraciei-si-excluziunii-sociale-in-cadrul-ue-10607426?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+GandulNews+%28Gandul_News%29
http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/fundatia-comunitara-a-lansat-programul-de-finantare-numele-brandului-covasna/
http://www.mesageruldecovasna.ro/stiri/fundatia-comunitara-a-lansat-programul-de-finantare-numele-brandului-covasna/
http://www.mediafax.ro/politic/alba-o-parte-dintre-consilierii-locali-cer-demisia-lui-rares-buglea-care-a-propus-sterilizarea-femeilor-rome-10605527?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29
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Persoane cu dizabilități 

TVR News - În România, persoanele cu dizabilităţi nu pot circula cu trenul fără însoţitor 

În România, este practic imposibil să circuli cu trenul dacă eşti imobilizat într-un scaun cu rotile. De la intrarea în gară, 

până la peron şi apoi urcarea în tren, totul depinde de bunăvoinţa oamenilor din jur.  

 

Continuare... 

Altele 

Adevărul - Doar 2 % dintre şomerii consiliaţi de AJOFM Olt în ianuarie şi-au găsit slujbe 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt nu a reuşit să ajute luna trecută decât 2 % dintre persoanele 

fără un loc de muncă care au apelat la serviciile de consiliere ale instituţiei pentru a-şi găsi o slujbă. Ceva mai bine stă 

Agenţia în ce priveşte angajarea persoanelor care au fost sprijinite prin măsuri de mediere, unde o treime dintre 

beneficiari au fost încadrate. 

 

Continuare... 

 

http://www.tvrnews.ro/in-romania-persoanele-cu-dizabilitati-nu-pot-circula-cu-trenul-fara-insotitor_27588.html
http://adevarul.ro/locale/slatina/doar-2--somerii-consiliati-ajofm-olt-ianuarie-si-au-gasit-slujbe-1_512cf6cd00f5182b85a8bb36/index.html

