
Newsletterul PRO-PACT îsi propune să capaciteze organizațiile neguvernamentale, partenerii sociali si

toți actorii interesați, cu o sursa de informații la zi despre evoluția politicilor din domeniul social. Va

răspunde unei nevoi  de informare, pe teme de advocacy si politici publice în domeniul incluziunii sociale

si ocupării în România, prin monitorizarea evoluției politicilor publice, a măsurilor inițiate de autoritați  si a

legislației în domeniu. Proiectul „PRO-PACT - Promovarea ONGurilor si partenerilor sociali prin advocacy,

capacitare si training” este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO Iași și este cofinanțat din

Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 –

2020.

Ştiri

CONFERINȚĂ DE DEZBATERE A
PROPUNERII DE POLITICĂ
PUBLICĂ ALTERNATIVĂ, 11-12
IUNIE 2019, BUCURESTI
Incluziunea socială – un răspuns
la deficitul forței de muncă. Soluții
de integrare socio-profesională a
persoanelor cu dizabilități.
În contextul în care România se
confruntă cu un deficit de forță de
muncă, iar pe de altă parte are cea
mai mică rată de angajare a
persoanelor cu dizabilități din
Uniunea Europeană, ne întrebăm ce
soluții ar trebui să adoptăm pentru a
corela interesele persoanelor cu
dizabilități greu ocupabile cu cele ale
angajatorilor care au nevoie de forță
de muncă? [...]
Detalii

Angajarea persoanelor cu
dizabilități, o soluție la deficitul
forței de muncă
Cum transformăm dizabilitatea în
abilitate? Cum putem schimba
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paradigma din persoană asistată
social în persoană care contribuie la
viața comunității? Cum ar trebui
statul să reinvestească taxa pe
dizabilitate pentru a contribui la
activarea acestui grup țintă pe piața
muncii?   [...]
Detalii

Subocuparea este noul șomaj. În
anul 2018, circa un sfert de milion
de români inactivi doreau să
lucreze, dar fie nu căutau de lucru,
fie nu erau disponibili să înceapă
lucrul
În anul 2018, peste 200.000 de
români (200.200, mai exact) care
lucrau part-time doreau şi erau
disponibili să lucreze mai multe ore
decât în prezent, fiind considerate
persoane subocupate, arată datele
transmise marți de Institutul Național
de Statistică. [...]
Detalii

Reportaj. Țară, țară, vrem
meseriași! Soluția americană anti-
criză
Decizia neinspirată de a desfiinţa
şcolile profesionale, acum şapte ani,
a produs un şoc din care economia
nu şi-a revenit nici acum. Un milion
de angajaţi lipsesc în toată ţara, iar
jumătate din companii şi-au redus
profitul din această cauză. [...]
Detalii

Luna mai – luna promovării
economiei sociale
Luna mai a fiecărui an este denumită
”luna promovării economiei sociale”
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şi este dedicată organizării diferitelor
evenimente sau acţiuni de
mediatizare a domeniului, având ca
scop dezvoltarea locală şi cetăţenia
activă, cooperarea şi solidaritatea
socială. [...]
Detalii

Legislaţie & Finanţări

AM POCU: Lansarea apelului „Stimularea mobilității și subvenționarea
locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie
romă, persoane din mediul rural”
Detalii

Apel 2 pentru propuneri de proiecte 2019 programul “În stare de bine”
Detalii

AM POCU a lansat apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea
locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu
dizabilități”
Detalii

AM POCU a lansat apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educație
antepreșcolară”, regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea dezvoltată –
București-Ilfov
Detalii

Obligații noi pentru angajatori în vederea prevenirii și combaterii
discriminărilor pe criteriul de sex
Detalii
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