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Economie / Incluziune socială
Hotnews - ONGFest - dezbateri, seminarii si concerte in aer liber, weekendul acesta in Bucuresti
Butterflies in My Stomach si Les Elephants Bizarres precum si alte trupe din zona jazz-pop-rock vor canta weekendul
acesta in Parcul Tineretului in cadrul evenimentului ONG Fest. Concertele vor puncta finalul zilelor de dezbateri si
seminarii pe teme variate, care abordeaza probleme din domeniul social, mediu, educatie, comunicare si altele.
Continuare…
RFI - ONGFest – Târgul Economiei Sociale: societatea civilă pe înțelesul tuturor
Chiar dacă sondajele publicate în ultimii ani arată o creștere ușoară dar constantă a încrederii cetățenilor în ONG-uri,
acestea sunt foarte puțin cunoscute și înțelese de către publicul larg.
Continuare...
Adevărul - Raport al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba: peste 600 de cazuri de fraudă la ajutoare
sociale, pentru încălzire şi alocaţia de susţinere a familiei
Un raport al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, prezentat şi discutat în cadrul Comisiei de Dialog Social din
cadrul Instituţiei Prfefectului, scoate în evidenţă peste 600 de cazuri de fraudă în dosare pentru ajutoare sociale, alocaţia
pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzire.

Continuare...
Șomaj / Ocupare / Sărăcie
Hotnews - Paradoxul romanilor saraci: someri trimisi la angajare se roaga de patroni sa nu-i accepte

Dintre toti somerii din judetul Arges, circa 37% primesc o indemnizatie de somaj, insa autoritatile locale se plang ca o
buna parte dintre cei ajutati se roaga de patroni sa nu-i angajeze ca sa isi poata primi mai departe banii de la stat si sa
stea acasa. Directorul adjunct al AJOFM Arges, Claudiu Baciu a explicat pentru HotNews.ro ca multi dintre someri prefera
sa incaseze indemnizatia de somaj de 400 de lei lunar si sa stea degeaba, decat sa lucreze o luna pentru 500-600 de
lei.
Continuare...
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Adevărul - Peste 11.000 de joburi disponibile în România în această săptămână
Peste 11.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional în următoarea săptămână. Cele mai multe joburi
disponibile sunt în Capitală şi în judeţele Cluj şi Constanţa, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM).
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - Guvernul va implementa o schema de sprijin finantata prin POSDRU pentru tinerii care nu
au luat Bacalaureatul
In sedinta saptamanala de ieri, Guvernul a aprobat un memorandum pe tema „Implementarii unei Scheme pilot de tip
"Garantii pentru tineri" in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii, in conformitate cu Recomandarea Consiliului
Uniunii Europene”.

Continuare...
Fonduri-structurale.ro - UPDATE - POSDRU: Listele provizorii ale proiectelor admise si respinse pe liniile de
granturi DMI 6.2.
OIR POSDRU Bucuresti –Ilfov, OIR POSDRU Sud Vest Oltenia, OIR POSDRU Sud Muntenia, OIR POSDRU Centru, OIR
POSDRU Sud Est, OIR POSDRU Nord Est si OIR POSDRU Nord Vest au publicat listele provizorii ale cererilor de
finantare admise si respinse depuse in cadrul Apelurilor de proiecte "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor
vulnerabile pe piata muncii” (granturi pe DMI 6.2.).
Continuare...
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