Investeşte în oameni!
Proiect cofinanțat din: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

POSDRU/141/5.2/G/134422
30 iunie 2014, SATU MARE

PARTENERIAT:

Obiectiv general

Cresterea calitatii vietii in mediul rural din judetul Satu Mare, regiunea Nord Vest, pentru 432
persoane si imbunatatirea calitatii fortei de munca in corelare cu nevoile pietei muncii in
cadrul unor sectoare non-agricole din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.
Obiective specifice
• Imbunatatirea nivelului de informare si cresterea gradului de constientizare a minim 432 de
persoane cu privire la importanta pregatirii unui parcurs profesional si la beneficiile si cerintele
profesionale continue, in vederea valorificarii oportunitatilor de pe piata muncii.
• Cresterea sanselor de ocupare si facilitarea accesului pe piata muncii, prin oferirea de pachete de
servicii integrate.

PARTENERIAT:

GRUP TINTA
432 persoane cu domiciliul/resedinta in zonele rurale ale
judetului Satu Mare, regiunea NV,
din care:

70 persoane
inactive

50 persoane in
cautarea unui
loc de munca

PARTENERIAT:

120 someri, din
care (90 de
someri tineri si
30 de someri de
lunga durata)

192 persoane
ocupate in
agricultura de
subzistenta

Activități principale pentru grupul tinta
• Sesiuni de informare si constientizare privind importanta pregatirii
profesionale continue
• Servicii de consiliere si orientare pentru
pregatirea parcursului profesional
• Participarea la un curs de calificare sau initiere, finalizat cu certificate
de calificare sau certificate de absolvire cu recunoastere la nivel
national si al Uniunii Europene
• Facilitarea gasirii unui loc de munca prin punerea în contact
cu angajatorii si organizarea de burse de locuri de munca
• Informare si sprijin pentru cei care doresc sa initieze o afacere pe cont
propriu
PARTENERIAT:

Cursuri de calificare si initiere pentru 305
persoane
• Bucatar – Durata: 720 de ore, 2 serii, 30 participanti
• Lucrator - instalator pentru constructii – Durata: 360 ore, 1 serie, 15
participanti
• Cofetar - Durata: 360 de ore, 2 serii, 30 participanti
• Tapiter - Durata: 360 de ore, 1 serie, 15 participanti
• Ospatar(chelner) - Durata: 720 de ore, 1 serie, 15 participanti
• Administrator pensiune - Durata: 720 de ore, 1 serie, 15 participanti
• Operator introducere, validare si prelucrare date - Durata: 40 de ore, 2 serii,
30 participanti
• Lucrator în comert - Durata: 360 ore, 2 serii, 30 participanti
• Lucrator in gospodaria agroturistica - Durata: 40 de ore, 2 serii, 30 participanti
• Competente antreprenoriale - Durata: 40 de ore, 6 serii, 95 participanti

PARTENERIAT:

REZULTATELE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI
432 de persoane informate despre importanta participarii la
activitati de consiliere profesionala si mediere, de formare
profesionala si avantajele initierii unei activitati
independente
305 persoane participante la cursuri, din
care minim 230 certificate ANC
175 persoane consiliate si
orientate profesional
130 persoane puse in
contact cu angajatori
33 persoane care vor
ocupa un loc de
munca

PARTENERIAT:

STRUCTURI DEZVOLTATE PRIN PROIECT

1. Centrul de formare profesionala – Asociatia
Camera Mestesugarilor
2. Centrul de orientare si consiliere profesionala –
AJOFM Satu Mare
PARTENERIAT:

BUGETUL PROIECTULUI, din care:
• Valoarea totală a proiectului: 2.063.310 lei
• Valoarea finantatii nerambursabile : 1.960.144,50 lei
• Contributia proprie a parteneriatului : 103.165,50 lei

DURATA PROIECTULUI: 16 luni
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 31 martie 2014 – 30 iulie
2015
PARTENERIAT:

PARTENERIAT:

VA MULTUMESC PENTRU ATENTIA ACORDATA!

Pentru informatii actualizate despre proiectul

Va rugam sa vizitati site-ul http://drum.consultingage.ro

PARTENERIAT:

