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Economie / Incluziune socială
Gazeta de Sud (Dolj) - Din cauza sărăciei din Dolj, copiii rabdă de foame

Este trist, dar adevărat. Sunt copii care trăiesc de pe o zi pe alta, cărora părinţii cu greu le pot asigura o farfurie cu mâncare, pentru
care copilăria nu este cea mai frumoasă perioadă a vieţii, aşa cum ar fi normal, ci una grea, plină de lipsuri. Mii de copii doljeni suferă
din cauza sărăciei.
Continuare...
Adevărul - Iubitorii de miere sunt aşteptaţi la târgul apicultorilor din centrul capitalei

În scuarul Teatrului de Operă şi Balet se adună 35 de reprezentanţi ai mai multor asociaţii de apicultori. Potrivit preşedintelui Asociaţiei
Naţionale a Apicultorilor, Ştefan Condratiuc, târgul se va desfăşura în perioada 15-19 august.
Continuare...

Managerexpress.ro - Spiritul antreprenorial este înnăscut sau se învață?

Ai o idee de business despre care crezi că îți va aduce foarte mulți bani. Ce faci cu ea? Mergi mai departe și transformi ideea în
realitate sau preferi să renunți și să rămâi la job-ul pe care îl ai. Potrivit BBC, antreprenorii ar alege, cu siguranță, prima variantă.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Ziare.com - Somajul a crescut: Vezi cele mai afectate judete
Somajul in Romania a crescut in luna iulie, iar in topul judetelor cu rata cea mai mare a somajului sunt judetele Vaslui, Mehedinti si
Teleorman. Statisticile arata ca la sfarsitul lunii iulie, rata somajului la nivel national a fost de 5,29%, mai mare cu 0,33 puncte
procentuale decat cea din luna iunie 2013 si mai mare cu 0,43% fata de cea din luna iulie a anului trecut, scrie Evenimentul Zilei.
Continuare...
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