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Economie / Incluziune socială 

Profitpentruoameni.ro - Competitie de idei de afaceri sociale. Se ofera doua premii in valoare de 73.950 RON 

fiecare 

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP Romania), in colaborare cu Guvernul Romaniei – Departamentul 

pentru Relatii Interetnice (DRI), Fundatia Centrul pentru Analiza si Dezvoltare Institutionala (CADI Eleutheria) si Alianta 

Civica a Romilor din Romania (ACRR) lanseaza competitia de idei de afaceri sociale, ce are ca scop sustinerea infiintarii 

si dezvoltarii a doua intreprinderi sociale care se adreseaza comunitatilor de romi din Romania. 

Continuare... 

ȘtiriONG.ro - Mai sunt cateva locuri pentru sezonul 2013 in gradina sociala ASAT AMURTEL 

 

Asociatia CRIES anunta lansarea primei gradini sociale ASAT din Romania. Obiectivul este acela de a aplica 

principiile Economiei Sociale si ale copartajarii echitabile a beneficiilor si riscurilor in agricultura naturala, intr-o formula 

care sa sustina o micro-ferma gestionata de o asociatie non-profit cu activitate sociala si care contribuie direct la 

imbunatatirea vietii unor persoane marginalizate social. 

Continuare... 

 

Persoane cu dizabilități 

ȘtiriONG.ro - Fundatia Orange anunta castigatorii concursului de proiecte Lumea prin culoare si sunet 

 

Fundatia Orange Romania anunta castigatorii programului de finantare „Lumea prin culoare si sunet”, in care organizatiile 

neguvernamentale au fost invitate sa se inscrie cu proiecte de educatie, cultura sau sanatate in beneficiul persoanelor cu 

deficiente de vedere, de auz sau de vorbire. 

Continuare... 

 

http://profitpentruoameni.ro/stiri/competitie-de-idei-de-afaceri-sociale-se-ofera-doua-premii-in-valoare-de-73-950-ron-fiecare/
http://www.cries.ro/
http://www.amurtel.ro/poieni/
http://www.ies.org.ro/ce-este-economia-sociala
http://www.stiriong.ro/ong/economie-sociala/mai-sunt-cateva-locuri-pentru-sezonul-20
http://www.stiriong.ro/donatori/granturi/fundatia-orange-anunta-castigatorii-conc
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ȘtiriONG.ro - Mars de solidaritate si concert caritabil la Slobozia cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a 

Autismului 

 

Pentru al doilea an consecutiv, Asociatia "Ajutati-ne sa intelegem lumea" a organizat pentru copiii cu autism din centrul 

Piccolini din Slobozia, marti, 2 aprilie 2013, un mars de solidaritate cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a 

Autismului. 

Continuare... 

Adevărul - În Sectorul 6 începe lupta împotriva ADHD:  aproximativ 220.000 de copii sunt afectaţi la nivel mondial 

 

„Sunt special, dar vreau să ştiu! ” , este noua iniţiativă a Primăriei Sectorului 6, care încearcă să trateze copii care suferă 

de sindromul ADHD. Din datele furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii rezultă că aproximativ 5% dintre copii 

afectaţi sunt români. 

 

 Continuare...

Adevărul (Arad) - FOTO Ziua internaţională a Conştientizării Autismului a fost sărbătorită şi la Arad 

 

Reprezentanţii asociaţiei „Autismul – un viitormai bun” au dorit să transmită populaţiei un mesaj legat de  implicaţiile pe 

care le are atitudinea celor din jur asupra vieţii copilului ce suferă de o asemenea afecţiune. Galleria Arad s-a implicat în 

acest demers, spunând NU discriminării, însă spunând un DA categoric respectului pentru semenul nostru, indiferent 

dacă este sănătos sau bolnav. 

 

 Continuare...

Realitatea.NET - Prima şcoală pentru copiii cu autism din România, inaugurată în toamnă 

 

Prima şcoală din România pentru copiii care suferă de autism va fi inaugurată, în toamna acestui an, la Cluj-Napoca, 

urmând să aibă şapte clase pentru învăţământul preşcolar şi primar şi maximum 42 de elevi. 

 

 Continuare...

Hotnews - Corina si-a schimbat numele pentru a sustine copiii cu autism 

 

Anul acesta, Corina, artista ale carei piese sunt apreciate de milioane de fani, a acceptat sa renunte la numele care a 

consacrat-o in favoarea "8847", numarul de SMS la care Asociatia pentru Ajutorarea Copiilor cu Autism din Romania 

Horia Motoi poate primi donatii. 

Continuare... 

 

 

http://www.stiriong.ro/actualitate/campanii/mars-de-solidaritate-si-concert-caritabi
http://adevarul.ro/news/bucuresti/In-sectorul-6-incepelupta-adhd--aproximativ-220000-copii-suntafectati-nivel-mondial-1_515c2a2500f5182b857dac63/index.html
http://adevarul.ro/locale/arad/foto-ziua-internationala-constientizarii-autismului-fost-sarbatorita-arad-1_515c643e00f5182b857eea7f/index.html
http://www.realitatea.net/prima-scoala-pentru-copiii-cu-autism-din-romania-inaugurata-in-toamna_1149578.html
http://life.hotnews.ro/stiri-sw-14546390-corina-schimbat-numele-pentru-sustine-copiii-autism.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+hotnews%2Fyvoq+%28Hotnews.ro%29
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Deșteptarea (Bacău) - Femeile cu dizabilitati, ajutate sa se angajeze! 
 

Minodora Cliveti, membra a Comisiei pentru munca si afaceri sociale din PE, a fost desemnata raportor privind “Femeile 

cu dizabilitati”. In lume sunt aproximativ 650 de milioane de oameni care traiesc cu o dizabilitate si se confrunta 

cu  obstacole fizice si sociale. Femeile, insa, trebuie sa faca fata discriminarilor pe baza de rasa, vârsta, limba, etnie, 

religie sau dizabilitate 

Continuare... 

Persoane de etnie romă 

România Liberă - Cioabă: Romii ar putea avea legitimaţii speciale astfel încât să fie găsiţi cei ce comit infracţiuni 

Romii ar putea avea legitimaţii speciale, cu identitatea şi ţara de provenienţă, pentru a fi monitorizaţi, a anunţat Florin 

Cioabă, care a spus că măsura este necesară în condiţiile în care "foarte mulţi romi care comit infracţiuni în Europa spun 

că sunt din România, ţara fiind singura blamată", informează Mediafax. 

Continuare... 

Evenimentul de Moldova - AJOFM Ilfov derulează Caravana ocupării forţei de muncă în comunităţile de romi 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Ilfov derulează, în primele trei săptămâni ale lunii aprilie, 

Caravana ocupării forţei de muncă în comunităţile de romi din localităţile Chitila, Clinceni, Dascălu, Jilava şi Petrăchioaia, 

se arată într-un comunicat al instituţiei, remis miercuri AGERPRES. 

Continuare... 

Ziare.com - Bulgaria promite sa rezolve problema invaziei rromilor romani si bulgari in Marea Britanie 
 

Presedintele bulgar Rosen Pleveneliev a declarat ca, daca exista probleme cu invazia rromilor din Bulgaria si din 

Romania in Marea Britanie, acestea vor fi rezolvate. Problemele interne din tarile europene influenteaza campaniile 

impotriva Bulgariei, considera presedintele bulgar Rosen Plevneliev. 

Continuare... 

Adevărul (Sibiu) - Romi din 38 de ţări vin la Congresul Internaţional al Romilor de la Sibiu. Elena Băsescu şi Corneliu 

Vadim Tudor, printre vorbitori. Congresul are loc la data în care în lume se sărbătoreşte ziua internaţională a romilor iar 

oamenii ies şi aruncă flori în râuri în memoria victimelor holocaustului ţigănesc. 

 

 Continuare...

 

 

http://www.desteptarea.ro/femeile-cu-dizabilitati-ajutate-sa-se-angajeze/
http://www.mediafax.ro/
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/cioaba-romii-ar-putea-avea-legitimatii-speciale-astfel-incat-sa-fie-gasiti-cei-ce-comit-infractiuni-298098.html
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Stiri%20Interne/ajofm-ilfov-deruleaza-caravana-ocuparii-fortei-de-munca-in-comunitatile-de-romi--77554.html
http://www.ziare.com/diaspora/rromi-strainatate/bulgaria-promite-sa-rezolve-problema-invaziei-rromilor-romani-si-bulgari-in-marea-britanie-1228043
http://adevarul.ro/locale/sibiu/romi-38-tari-vin-congresul-international-romilor-sibiu-elena-basescu-corneliu-vadim-tudor-printre-vorbitori-1_515c0c7d00f5182b857ce88f/index.html
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Ora de Sibiu - Muzeul ASTRA sarbatoreste Ziua Rromilor. Fa si tu cunostinta cu traditiile rrome 
 

Încă din anul 1971, data de 8 aprilie marchează Ziua Internaţională a Rromilor. Cu acest  prilej, ca în fiecare 

an,  Muzeul  ASTRA şi-a propus să aducă în atenţia opiniei publice istoria, cultura şi drepturile acestei comunităţi, şi de 

asemenea, să creeze posibilitatea unei interacţiuni între copiii şi tinerii de români şi de rromi din mediul rural şi urban, 

printr-o serie de manifestări organizate de muzeograful Oana Burcea 

Continuare... 

Șomaj / Ocupare / Sărăcie 

Adevărul - „Generaţia pierdută“: şomajul în zona euro, la un nivel-record 

 

Rata şomajului în zona monedei unice a ajuns la un nivel record, atingând 12% în luna februarie, în timp ce rata anuală a 

inflaţiei în luna martie a scăzut la 1,7%, potrivit datelor furnizate de Eurostat. Fostul preşedinte al Comisiei Europene 

Jacques Delors, citat de cotidianul belgian „Le Soir“, avertizează că UE s-ar putea confrunta cu „o generaţie pierdută”, 

având în vedere nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor. 

 

 Continuare...

Adevărul (Brașov) - Cursuri gratuite pentru şomeri 

 

Braşovenii care şi-au pierdut locul de muncă se pot recalifica. Pot învăţa o nouă meserie şi îşi pot găsi mai uşor o slujbă. 

 

Continuare... 

Adevărul (Sibiu) - 267 de locuri de muncă vacante pentru sibieni 

 

Sibienii care sunt în căutarea unui job pot alege din cele 267 de locuri de muncă disponibile prin intermediul Agenţiei 

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Doar 20 dintre ele sunt pentru absolvenţii de studii superioare. 

 

Continuare... 

 

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE 

Fonduri-ue.ro - OIR POS DRU Sud-Vest Oltenia: Registrul cererilor de rambursare 
 

Organismul Inteermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Sud-Vest 

Oltenia publica Registrul cererilor de rambursare, conform anexei II de la Instrucțiunea nr 67. 

Continuare... 

http://www.oradesibiu.ro/2013/04/03/muzeul-astra-sarbatoreste-ziua-rromilor-va-si-tu-cunostinta-cu-traditiile-rrome/
http://adevarul.ro/international/europa/generatia-pierduta-somajul-zona-euro-nivel-record-1_515c5bcf00f5182b857ebb50/index.html
http://adevarul.ro/locale/brasov/cursuri-gratuite-someri-1_515c26f000f5182b857d985b/index.html
http://adevarul.ro/locale/sibiu/267-locuri-munca-vacante-sibieni-1_515c316600f5182b857dd577/index.html
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1280-oir-pos-dru
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Fonduri-ue.ro - OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia: Prelungire program de lucru 
 

Referitor la prevederile Hotărârii Guvernului nr.79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 Mai 2013 ca zile libere, 

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Sud-Vest 

Oltenia stabileșteprelungirea programului de lucru cu o oră zilnic, de luni până vineri, în perioada 02.04.2013-19.04.2013. 

Continuare... 

Mediafax - Ministerul Fondurilor Europene: România a transmis CE în martie cereri de rambursare de 388 

milioane euro 

România a transmis Comisiei Europene, în martie, declaraţii de cheltuieli pentru rambursarea de fonduri europene în 

valoare de peste 388 milioane de euro, informează Ministerul Fondurilor Europene. 

Continuare... 

 

http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri-am-oi/1283-oir-posdru-sud-vest-oltenia
http://www.mediafax.ro/economic/ministerul-fondurilor-europene-romania-a-transmis-ce-in-martie-cereri-de-rambursare-de-388-milioane-euro-10709262?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mediafax%2FQddx+%28Mediafax_ALL%29

