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Șomaj / Ocupare
Hotnews - Ziua Internationala a Tineretului. Peste 70 de milioane de tineri someri nu au motive de bucurie

Intreaga lume marcheaza luni Ziua Internationala a Tineretului, o initiativa adoptata de Adunearea Generala a Natiunilor
Unite, in urma cu 14 ani. In vreme de criza, ziua de 12 august nu este deloc un prilej de sarbatoare deoarece tinerii se
confrunta azi cu mari probleme in ceea ce priveste gasirea unui loc de munca. Cei care au reusit totusi sa se angajeze
stau permanent cu teama somajului si sunt nevoiti sa se multumeasca cu salarii mici in raport cu pregatirea pe care o au
si cu munca pe care o presteaza.
Continuare...
ZF.ro - Tinerii şomeri ar trebui încurajaţi să pornească o afacere de la zero
Şomajul în rândul tinerilor poate să fie redus prin dezvoltarea antreprenoriatului, care poate să fie susţinut prin reducerea
birocraţiei, finanţare şi mentorat, consideră Mihaela Matei, Marketing Supervising Associate EY România, coordonator al
studiului EY Antreprenorii Vorbesc.
Continuare...
Persoane de etnie romă
ȘtiriONG.ro - UNTSR deruleaza un program de formare profesionala pentru femeile rome
Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale si Federatia Nationala
Sindicala Alma Mater, a lansat un program de formare profesionala in urma caruia 50 de femei rome vor dobandi
competente in gestionarea suporturilor de stocare, prelucrarea si transpunerea datelor pe suport electronic.
Continuare...
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Persoane cu dizabilități
Realitatea.net

-

Autismul

afectează

diferit

creierul

bărbaţilor

şi

al

femeilor

Experţi britanici au studiat tomografiile a 120 de femei şi bărbaţi, jumătate dintre cei studiaţi suferind de autism.
Diferenţele descoperite de studiu, ale cărui rezultate au fost publicate în revista Brain, demonstrează că este nevoie de
cercetări suplimentare pentru a înţelege modul în care sunt afectate fetele de autism, spun oamenii de ştiinţă.

Continuare...
ȘtiriONG.ro - Fundatia Minti Deschise inaugureaza Centrul de Interventie Terapeutica pentru persoanele afectate
de autism
Fundatia Minti Deschise anunta inaugurarea Centrului de Interventie Terapeutica pentru persoanele afectate de autism
situat in comuna Bolintin Vale intr-o primitoare casa din ansamblul rezidential La Riviere. In cadrul centrului, vor putea fi
primiti zilnic circa 10 copii care sa desfasoare terapia ABA in conditii ideale, adica pana la 8 ore in prezenta
psihoterapeutului si sedinte individuale.
Continuare…

POSDRU / Fonduri europene
Economica.net - Ministerul Fondurilor Europene reduce 13 posturi din organigramă

Ministerul Fondurilor Europene precizează că va reduce numărul de posturi de la 304 la 291 şi că, urmare a acestei
reorganizări a instituţiei, va organiza examen în vederea selectării funcţionarilor publici, concursul urmând să fie organizat
în 14 august.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Ministerul Fondurilor Europene publica spre consultare propunerile de conditii speciale
de contract FIDIC
Ministerul Fondurilor Europene continua consultarile cu beneficiarii finali, asociatiile profesionale, ANRMAP si autoritatile
contractante implicate in gestionarea si aplicarea conditiilor speciale de contract FIDIC (Federatia Internationala a
Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor).
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Surse de finantare pentru luna august 2013!
A fost publicat Catalogul surselor de finantare – august 2013. Acesta cuprinde programele de finantare nerambursabila
active finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.
Continuare...
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