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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Gratuit: Curs autorizat în ocupația „formator” cu aplicație în domeniul economiei sociale
Asociația Alternative Sociale vă invită să vă înscrieți la unul din cele două cursuri de formare în ocupația „Formator”, cu
aplicație în domeniul economiei sociale. Primul curs va avea loc în perioada 25-29 martie 2013 și al doilea în perioada 2-6
aprilie 2013 la Iași, ambele fiind susținute de experți ai Fundației ”Alături de Voi” România, contractată pentru a susține
aceste cursuri de formare conform contractului nr. 147/21.02.2013.
Continuare...

Persoane de etnie romă
Mediafax - Camera Deputaţilor a adoptat OUG privind reorganizarea administraţiei publice centrale: IICMER,
Autoritatea pentru Revoluţionari şi Agenţia pentru Romi trec la Parlament
Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 226 voturi "pentru", 90 "împotrivă" şi 2 abţineri, OUG privind reorganizarea
administraţiei publice centrale, stabilind că Autoritatea pentru relaţii interetnice va fi în subordinea Camerei Deputaţilor, iar
Agenţia Naţională pentru Romi va fi la Senat.
Continuare…
Observatorul de Covasna - Bursele pentru romi întârzie
Documentele depuse de copiii romi aspiranți la bursele speciale acordate de Primăria Sfântu Gheorghe nu au fost
complete, motiv pentru care proiectul de hotărâre nu a ajuns deocamdată în plen.
Continuare...
Observatorul de Covasna - Prefectura Covasna vrea o nouă strategie pentru romi
Prefectul județului Covasna, Dumitru Marinescu, a inițiat o întâlnire a Grupului mixt de lucru pentru problemele romilor, iar
alături de acesta și reprezentanții altor instituții dorește să realizeze o strategie referitoare la implementarea proiectelor ce
se adresează comunității rome.
Continuare...
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Observator de Constanța - Copiii vor învăţa de la anul istoria romilor, a ungurilor, a lipovenilor sau a rutenilor
Istoria celor 18 minorităţi naţionale va fi învăţată de anul viitor de toţi elevii din ciclul gimnazial, adică de cei din clasele a
cincea şi până în a opta. Propunerea legislativă îi aparţine preşedintelui Comisie pentru Apărarea Drepturilor Omului,
Nicolae Păun, care îşi argumentează propunerea prin faptul că prin cunoaşterea istoriei minorităţilor care trăiesc pe
teritoriul României ar duce la eliminarea unor prejudecăţi ale populaţiei majoritare faţă de cei care trăiesc de mii de ani
alături de aceştia.
Continuare...

Persoane cu dizabilități

Realitatea.net - Protest al nevăzătorilor la Guvern
Miting de protest al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în faţa Guvernului. Peste 300 de persoane cer printre altele,
creşterea indemnizaţiei lunare de handicap şi acordarea de bilete speciale de călătorie.
Continuare...

POSDRU / Fonduri structurale / Fonduri UE
StiriONG.ro - OI POSDRU CNDIPT publica spre consultare publica schitele Ghidului Solicitantului Conditii
Specifice DMI 2.1, 2.3.
Continuare...

Altele

ImpulsTV.ro (Bacău) - A crescut rata şomajului
Pe fondul crizei economice care a dus la falimentul multor societăţi din judeţ, tot mai mulţi oameni se confruntă cu
disponibilizări colective sau şomaj tehnic. În această lună, peste 2.100 de băcăuani au devenit şomeri cu acte în regulă.
Din nefericire, de la lună la lună, numărul persoanelor fără un loc de muncă este în creştere.

Continuare...
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Capital - Spre deosebire de alți europeni, tinerii români sunt deschiși către antreprenoriat
Trei din patru tineri români sub 30 de ani au o atitudine pozitivă față de munca pe cont propriu, iar acest lucru explică,
poate, de ce românii sunt mai deschiși către antreprenoriat decât restul europenilor.
Continuare...

Adevarul.ro - Psihologii certifică:Eşti şomer rişti să devii depresiv şi să te izolezi de restul lumii
Craiovenii recunosc că au început să calce tot mai des pragul psihologilor în momemntul în care rămân fără un loc de
muncă. Oltenii susţin că din cauza lipsei banilor au ajuns să se izoleze de societate şi să nu mai comunice cu cei din jur.
Continuare...
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