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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro – 12 noi proiecte comunitare si initiative antreprenoriale cu impact social sprjinite prin PACT pentru
COMUNITATE
In cadrul celei de-a doua runde a programului de finantare PACT pentru COMUNITATE (aprilie 2013 – martie 2014)
derulat de Fundatia PACT, 40.000 USD merg catre 12 proiecte comunitare si initiative antreprenoriale cu impact social din
comunitati mici din sudul Romaniei.
Continuare...

Șomaj / Ocupare
Ziarul de Bacău - MII DE ȘOMERI ȘI-AU GĂSIT DE LUCRU ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI
Peste 5.000 de șomeri s-au angajat în primele șase luni din an. 225 dintre ei au renunțat la ajutorul de la stat înainte de
expirarea șomajului, primind 30 la sută din indemnizație. în schimb, opt dintre foștii șomeri au fost nevoiți să facă tot felul
de sacrificii, pentru a se angaja, mutându-se în alte localități sau făcând naveta.
Continuare...
Ziarul de Iași - Indemnizaţia de somaj acordată tinerilor şi noutăţi legislative privind sprijinul acestora
O alta problemă cu care s-a confruntat Biroul Teritorial Iaşi al instituţiei Avocatul Poporului, în contextul petiţiilor adresate
a fost aceea legată de acordarea indemnizaţiei de şomaj tinerilor care au absolvit o formă de învăţământ şi nu s-au putut
încadra în muncă, precum şi a facilităţilor pe care le au tinerii, care se confruntă cu anumite situaţii speciale, motiv pentru
care ne propunem să ne oprim asupra acestui subiect şi să oferim unele lămuriri.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - UN AN de cursuri GRATUITE pentru beneficiarii si potentialii beneficiari de fonduri
structurale si de coeziune
Archidata, Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro, Asociatia
Consultantilor pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) si L&G Business Services, in calitate de castigator al
procedurii de achizitie publica organizate de Ministerul Fondurilor Europene, ofera gratuit in perioada octombrie 2013 octombrie 2014urmatoarele 2 cursuri:
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