
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

Conferinta PRO-PACT a identificat
soluții de integrare socio-
profesională a persoanelor cu
dizabilități
În contextul în care România se
confruntă cu un deficit de forță de
muncă și cu 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

Peste 50.000 de şomeri din
România au sub 30 de ani, iar
3.000 dintre aceştia au facultate
Numărul de şomeri tineri s-a
înjumătăţit faţă de acum cinci ani, iar
cel al şomerilor sub 30 de ani cu
facultate s-a redus de aproape patru
ori. [...]
Detalii
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Comisia Europeana a publicat
RECOMANDAREA CONSILIULUI
privind Programul național de
reformă al României pentru 2019
Pe data de 5 iunie 2019, Comisia
Europeana a publicat
RECOMANDAREA CONSILIULUI
privind Programul național de
reformă al României pentru 2019 și
care include un aviz al Consiliului
privind Programul de convergență al
României pentru 2019. [...]
Detalii

Tinerii își schimbă des locul de
muncă și au pretenții tot mai mari:
”Toţi muncim pentru bani”
Peste jumătate dintre românii
angajați în prezent au în plan să-și
caute o nouă slujbă. Potrivit unui
studiu recent, 7 din 10 sunt
nemulțumiți de salariu, mediu de
lucru și relațiile cu șefii și colegii. [...]
Detalii

Teodorovici spune că România are
nevoie de programe de importare
a forţei de muncă
România are nevoie de programe
dedicate pentru a atrage forţă de
muncă din celelalte state membre, a
declarat ministrul Finanţelor Publice,
Eugen Teodorovici. [...]
Detalii

Primele locuri de muncă ce vor
dispărea din cauza roboţilor
Există trei zone mari care vor fi
afectate de inteligenţa artificială, a
spus Clara Shih, CEO al companiei
Hearsay Social şi reprezentant al
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Starbucks, în timpul unei conversaţii
la Fortune Brainstorm Tech din
Colorado. [...]
Detalii

Legislaţie & Finanţări

Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Procedura de acordare
a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi
Detalii

Un echilibru mai bun între viața profesională și cea privată a părinților și
îngrijitorilor în UE: Consiliul adoptă noi norme
Detalii

POCU: Ghidul solicitantului “Măsuri de educație de tip a doua șansă”
lansat in consultare
Detalii

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi au lansat în
România programul Active Citizens Fund, care va oferi organizațiilor
neguvernamentale finanțare în valoare totală de 46.000.000 Euro în
următorii 6 ani
Detalii
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