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Promovarea rezultatelor proiectului POS DRU 100/5.1/G/75466
“ O sansa la angajare pentru somerii din regiunea Sud –Est”
Federatia Agricultorilor Fermierul si International Computer School au implementat in
parteneriat in perioada noiembrie 2010- octombrie 2012 proiectul “ O sansa la angajare pentru
somerii din regiunea Sud – Est”, POS DRU 100/5.1/G/75466.
Obiectivul general al proiectului :
Obiectivul general al proiectului l-a constituit facilitarea integrarii socio-profesionale (prin informare
si consiliere) si accesul la o calificare relevanta pe piaţa muncii pentru şomeri, in 3 judeţe din
regiunea Sud-Est. : Buzau, Galaţi si Vrancea. Prin asigurarea condiţiilor optime de informare si
furnizarea de asistenţa integrata pentru facilitarea inserţiei si menţinerea pe piata muncii a
şomerilor, proiectul a contribuit la realizarea obiectivului principal al A.P. 5, si anume ”promovarea
de masuri destinate creşterii ratei de ocupare, prin atragerea şi sustinerea cat mai multor persoane
pe piaţa muncii, facilitarea integrarii şomerilor tineri şi a şomerilor de lunga durata pe piata muncii
şi sprijinirea ocuparii formale”.
Obiectivele specifice:
1. Creşterea oportunitaţilor de integrare pe piaţa muncii a unui numar total de 240 de şomeri
din 3 judeţe ale tarii, prin:
a) elaborarea si implementarea unui program de informare a grupului tinta privind nevoile
de formare si ocupare locale si/sau regionale;
b) furnizarea programelor specifice de formare pentru un numar de 190 de someri;
2. Susţinerea unui numar de 190 de persoane din grupul ţinta pentru angajare, prin
participarea la activitati de informare, mediere si orientare profesionala.
3. Susţinerea unui număr de 50 de persoane din grupul ţintă pentru angajare, prin participarea
la activităţi tip Job Club.
Rezultate propuse :
- 6 campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor oferite de proiect;
- 6 campanii de informare privind necesitatile de dezvoltare de competente identificate pe piata
muncii locale/ regionale ;
- 190 persoane selectate in grupul tinta;
- 190 persoane inscrise la programele de formare profesionala;
- furnizarea a 15 programe de formare profesionala in urmatoarele domenii : resurse umane,
contabilitate, operator calculator, comunicare in limba engleza, lucrator in comert ;
- 190 persoane participante la cursuri;
- 15 sesiuni de examen;
-190 persoane certificate;
- 8 mese rotunde pentru sprijinirea dialogului intre structurile locale cu roluri active pe piata fortei
de munca , inclusiv membrii ai societatii civile ;
- 160 participanti la mese rotunde;
- 20 caravane de informare si atragere a potentialilor beneficiari pentru servicii Job Club;
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- 50 participanti la activitati de tip job club( servicii de sprijin in vederea facilitarii accesului pe piata
muncii).
Rezultate atinse in urma implementarii proiectului:
- 8 campanii de informare pentru promovarea oportunitatilor oferite de proiect;
- 8 campanii de informare privind necesitatile de dezvoltare de competente identificate pe piata
muncii locale/ regionale ;
- 203 persoane selectate in grupul tinta;
- 203 persoane inscrise la programele de formare profesionala;
- furnizarea a 14 programe de formare profesionala;
- 203 persoane participante la cursuri;
- 14 sesiuni de examen;
- 196 persoane certificate;
- 7 mese rotunde pentru sprijinirea dialogului intre structurile locale cu roluri active pe piata fortei
de munca , inclusiv membrii ai societatii civile;
- 177 participanti la mese rotunde;
- 6 caravane de informare si atragere a potentialilor beneficiari pentru servicii Job Club;
- 87 participanti la activitati de tip job club( servicii de sprijin in vederea facilitarii accesului pe piata
muncii).
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