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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - “Sa reciclam impreuna!” proiect–pilot premiat in cadrul proiectului “Rolul dialogului social in
dezvoltarea incluziunii sociale active”
Asociatiile ECOTECA si PROGENIES, cu sprijinul Primariei Capitalei si Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului - Sector 1 Bucuresti, lanseaza proiectul-pilot “Sa reciclam impreuna!” dezvoltat in cadrul proiectului
“Rolul dialogului social pentru promovarea incluziunii sociale active” demarat de Centrul pentru Resurse si Initiative Etice
si Solidare (CRIES).
Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Hotnews - 73 de milioane de tineri someri in 2013. Cum va fi piata muncii in urmatorii ani

Pentru tineri nu se intrevede nicio imbunatatire pe piata fortei de munca pe termen mediu, in timp ce rata somajului la
nivel mondial in randul persoanelor cu varste intre 15-24 de ani urmeaza sa ajunga la 12,8% in 2018 fata de 12,3% in
2013, potrivit unui studiu al Organizatiei Internationale a Muncii.
Continuare...
Adevărul - Danemarca, Suedia şi Franţa pun la bătaie locuri de muncă şi pentru români. Salariile se ridică şi la
câteva mii de euro
Ţări precum Danemarca, Suedia, Franţa şi Norvegia pun la dispoziţie locuri de muncă pentru personalul medical şi cel din
restaurante, hoteluri sau din domeniul construcţiilor, pe salarii atractive, care pot ajunge chiar la 7.000 de euro pe lună,
potrivit unui anunţ publicat în reţeaua europeană EURES.
Continuare...
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Persoane de etnie romă
Ziare.com - De la cititori: Eroul meu - Povestea pustiului rrom, care-si face temele pe trotuar
Duminica trecuta, am trecut cu bicicleta pe langa el. Statea pe trotuar rezemat de o cladire parasita de pe strada
"Justitiei". M-a strigat: "Domnule, nu va suparati". Deja imi veneau in minte ganduri comune - imi cere bani sau o tigara.
El a continuat "Cat fac 8x7?". I-am raspuns si abia atunci am vazut ca in brate avea un caiet de teme...
Continuare...
Bihor Online - Un fotojurnalist din SUA pentru cauza romilor

Miercuri, 8 Mai, 2013 la orele 19,00, la Filarmonica de Stat din Oradea poate fi începutul unui drum la finalul căruia să se
pună capăt eternei probleme cu care se confruntă romii din România: sărăcia. „Ca fotojurnalist venind din Statele Unite la
Oradea, auzisem despre romi. Situatia lor nu îmi era necunoscută. Majoritatea lucrurilor pe care le auzisem erau afirmaţii
stereotipice despre romi: faptul ca cerşesc, fură, etc., dar totuşi nu fusesem pregătit pentru ceea ce urma să descopăr
pentru prima oară când am intrat într-o comunitate de Romi”, spune Daniel Owen.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Mediafax - Ministerul Fondurilor Europene: Trimitem CE până la sfârşitul lunii proiectul cu priorităţile pentru
utilizarea fondurilor UE
Ministerul Fondurilor Europene informează că va definitiva şi transmite Comisiei Europene, până la sfârşitul acestui luni,
proiectul Acordului de Parteneriat al României privind priorităţile de utilizare a fondurilor europene alocate în perioada
2014-2020.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Beneficiarii de fonduri europene vor incasa peste 1,4 miliarde de lei pana pe 7 iunie
Guvernul Romaniei a aprobat astazi un nou imprumut in valoare de peste 1,4 miliarde de lei, care va permite efectuarea
de plati catre beneficiari, demonstrand inca o data angajamentul nostru de a ajunge la zi cu plata facturilor. Noul imprumut
faciliteaza in acelasi timp accelerarea absorbtiei deoarece sumele eligibile platite beneficiarilor urmeaza sa fie rambursate
de Comisia Europeana dupa transmiterea, in cel mai scurt timp, a documentelor necesare”, a declarat Ministrul Fondurilor
Europene, Eugen Teodorovici.
Continuare...
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