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Economie / Incluziune socială
Biziday.ro - FII VOLUNTAR! AJUTĂ ROMÂNIA! O campanie a ŞTIRILOR TVR cu sprijinul tuturor românilor.
ATITUDINEA este prima calitate prin care se distinge un om care reuşeste de altul care eşuează. Dar până să ajungi
acolo, ai nevoie de gesturi simple. Unul dintre ele este să oferi. Din proprie iniţiativă, dezinteresat, irevocabil şi sincer.
Continuare…
ȘtiriONG.ro - Laboratorul de Responsabilitate Sociala
Societal prezinta 19 proiectele pilot, finaliste ale "testelor" de Responsabilitate Sociala. Saptamanal, vom face cunoscuta
povestea lor printr-o serie de filme, fotografii si articole, publicate pe site-ul proiectului si pagina Facebook.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Business24.ro - Masurile de protectie sociala vor fi acordate, in continuare, indiferent de numarul angajatilor
concediati
Masurile de protectie sociala aplicate in companiile de stat in urma concedierilor colective vor fi acordate ca si pana acum,
desi Finantele au propus recent ca acestea sa se acorde numai in cazul disponibilizarii a minimum 1000 de salariati. Mai
exact, de aceste masuri vor putea beneficia in continuare oricate persoane, indiferent de dimensiunea disponibilizarilor,
actul normativ care prevede acest lucru fiind publicat deja in Monitorul Oficial.
Continuare...
Mediafax - Forţa de muncă s-a scumpit în trimestrul al doilea
Costul orar al forţei de muncă în formă ajustată în funcţie de numărul zilelor lucrătoare a crescut în trimestrul al doilea cu
4,01% faţă de primul trimestru şi cu 5,97% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar în formă brută avansul a
fost de 3,94%, respectiv 5,99%, potrivit datelor INS.
Continuare…
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Realitatea.net - Câmpeanu, ministru cu ŞASE diplome
Deşi îi sfătuieşte pe tineri să nu strângă în sertare diplome de studii, ci să meargă la muncă, ministrul Mariana Câmpeanu
a adunat şase acte care îi certifică pregătirea profesională şi a făcut alte şase cursuri de specializare în străinătate.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Știrile TVR - Copiii nevăzători au prea puţine manuale şcolare special
„Şanse egale la educaţie” rămâne un slogan fără conţinut, când vine vorba de copiii nevăzători. Degeaba sunt săli,
biblioteci ori laboratoare moderne, dacă nu au manuale după care să înveţe. Editura care poate tipări manualele în Braille
nu se apucă de lucru decât dacă primeşte comenzi foarte mari.
Continuare...
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