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INVESTEȘTE ÎN OAMENI !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Numărul de referinţă al programului
(CCI):2007RO051PO001
Axa prioritară 5 : Promovarea măsurilor active de ocupare.
Domeniul major de intervenție 5.1.
Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.

Date despre proiect










Beneficiar :SINDICATUL NOVA VITA
Durata proiectului: 24 de luni
Valoarea proiectului: 1.850.399 lei
Valoarea cofinanțării FSE : 1.762.175 lei
Perioada implementării : 3 ian 2011 - 31 dec.
2012.
Partener: DGASPC IASI
Locație de implementare: str. I.C. Brătianu nr. 26,
Iași.

ECHIPA DE PROIECT
Manager de proiect: Cătălin Toma
 Responsabil financiar: Jianu Oana Ștefania
 Responsabil juridic: Munteanu Șt. Andreea Irina
 Responsabil diseminare: Nicoleta Toma
 Secretar proiect : Stratan Simona Alexandra
 Coordonator activ. formare: Ghiga Gheorghe
 Expert în consiliere : Frunză Oana
 Responsabil resurse umane: Șerban Petronela
 10 formatori.
 1 expert în autorizări.
 1 expert certificare cursanți.


COLABORATORI


DGASPC Iași



Universitatea Petre Andrei



AJOFM Iași



AJPS Iași



ARAS Iași



Furnizori de formare profesională.

Obiectivele proiectului




Creșterea nivelului de absorbție pe piața muncii
pentru 112 persoane, șomeri, tineri șomeri, persoane
inactive sau persoane aflate in căutarea unui loc de
muncă in regiunea de implementare a proiectului prin
integrarea acestora intr-un curs de calificare
profesională urmat apoi de plasarea lor pe piața
muncii.
Obiectivul vizează integrarea unui nr de 112
persoane intr-un curs de formare profesională pentru
ocupațiile de agent comercial și chelner-ospătar
după cum urmează: 56 de persoane pentru
calificarea de agent comercial si 56 de persoane
pentru calificarea de ospătar.

Obiective atinse in anul 2011


70 persoane din grupul țintă recrutate in proiect;



56 persoane din grupul țintă certificate, care au absolvit o
formă de calificare;



70 persoane din grupul țintă care au beneficiat de
consiliere si orientare profesională.



56 de șomeri plasați la locuri de muncă in Iași;



56 de șomeri care au încasat subvenții de angajare de
1.000 lei fiecare, in total 56.000 lei.

Obiective propuse pe anul 2012










80 de șomeri, persoane aflate in căutarea unui
loc de muncă, recrutate pentru grupul țintă.
56 de șomeri certificați la finalul cursurilor,
24 de șomeri care vor beneficia de consiliere si
servicii de orientare profesională.
56 de șomeri certificați plasați pe piața muncii din
Iași.
56 de subvenții de angajare plătite către
beneficiarii din grupul țintă.

Activități de realizat in 2012










Recrutarea grupului țintă – 80 pers.
Organizarea de cursuri de formare profesională
pentru ocupațiile de chelner - ospătar și agent
comercial.
Activități de consiliere individuală și de grup în
ceea ce privește orientarea profesională și
construcția carierei.
Consiliere psihologică și psihosocială a persoanelor
fără loc de muncă.
Plasarea cursanților la locuri de muncă.

Organizarea cursurilor






Cursurile de formare se vor desfășura în anul
2012 in perioada februarie – iunie, în incinta
Universității Petre Andrei din Iași.
Cursul de agent comercial va debuta in data de
23 februarie, iar cel de chelner ospătar in 15
martie.
Activitatea practică se va desfășura în unități de
alimentație publică și de comerț de pe raza
orașului Iași.

Desfășurarea cursurilor
Cursurile se vor desfășura in conformitate cu cadrul
legal in vigoare mai precis cu prevederile legii
formării profesionale, O.G. nr 129/2000.
 Grupele de formare vor fi alcătuite din 28 de
persoane pentru partea teoretică și 14 persoane
pentru partea practică.
 Avem in vedere desfășurarea în anul 2012 unui
număr de 2 cursuri de calificare prin proiect, pentru
un nr. de 56 de persoane: 28 de pers. pentru
ocupația de agent comercial și 28 de pers. pentru
chelner ospătar.
 .


GRUPUL ȚINTĂ
Grupul țintă pe care proiectul îl abordează
este constituit din 150 de persoane, aflate in
căutarea unui loc de muncă din regiunea
Nord Est, cu domiciliul in mediul urban si
rural.
 Din acest grup țintă estimăm ca in anul
2012, 56 de persoane vor participa la
cursuri de calificare și vor fi ulterior plasate
pe piața muncii, si 24 de persoane vor
beneficia de servicii de consiliere.


Structura grupului țintă


Pers. în căutarea unui loc de muncă

58



Persoane inactive

10



Şomeri

10



Şomeri de lungă durată

10



Şomeri tineri

52



Șomeri de lungă durată tineri

10

Grup țintă recrutat in 2011









Pers. în căutarea unui loc de muncă
Persoane inactive
Șomeri
Șomeri de lungă durată
Șomeri tineri
Șomeri de lungă durată tineri
Total grup țintă recrutat

16
10
10
2
27
5
70

Grup țintă de recrutat in 2012


Pers. în căutarea unui loc de muncă



Persoane inactive



Șomeri



Șomeri de lungă durată



Șomeri tineri



Șomeri de lungă durată tineri



Total membri grup țintă:

42
0
0
8

25
5
80

Motivarea grupului țintă
Cursurile de calificare sunt gratuite pentru șomeri.
 Absolvenții
cursurilor de formare vor primi o
subvenție de angajare in valoare brută de 1.000
de lei.
 Fiecărui participant la curs i se va deconta
transportul la orele de teorie intr-un cuantum de
maxim 4 lei/zi.
 Un participant nu va avea dreptul să participe
decât la un singur curs de formare realizat in cadrul
prezentului proiect.




Documente dosar de înscriere la curs













Cerere de înscriere,
Declarație,
Formular de identificare grup țintă,
Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal,
Declarație pe propria răspundere că participă in nume propriu
la cursurile de formare,
Copie doc de identitate,
Curriculum vitae,
Copie după diplome de studiu, sau calificari
Copie carnet de șomer, după caz.

CONSILIEREA











Consilierea profesională a acestor persoane se va realiza atât
individual cat si in grupuri și vizează in mod special
următoarele aspecte :
ridicarea stimei de sine și a încrederii in forțele proprii,
motivarea persoanelor ce provin din grupul țintă să participe
la focus grupurile organizate și la cursurile de formare
profesională,
vor învăța cum să se comporte in fata unui angajator la un
interviu sau la o probă practică,
vor învăța cum să-și alcătuiască un cv și să-și scoată mai bine
in evidență calitățile și abilitățile profesionale dobândite.
Activitatea de consiliere va fi realizată de expertul in consiliere
pe tot parcursul desfășurării cursurilor.

EVALUAREA CURSANȚILOR






Evaluarea participanților la curs se va face de
către o comisie de evaluare, la finalul cursurilor
de calificare.
Certificatele de absolvire se eliberează
concomitent cu acordarea subvenției de angajare
după absolvirea cursurilor.
Subvențiile si deconturile cursanților se plătesc
in conturi bancare deschise special acestui scop
la Garanti Bank.

Plasarea șomerilor
Activitatea de plasare a șomerilor a fost
subcontractată in anul 2012 către firma SC
BRAINER CONSULTING SRL care se va
ocupa de plasarea cursanților.
 În același scop vom purta discuții cu
potențialii angajatori, încă din perioada de
practică a cursanților când vom plasa o
parte din cursanți.


Mediatizarea activităților
Promovarea cursanților absolvenți si a
centrului de formare pe pagina de web și
prin distribuire de fluturași.
 Înscrierea cursanților in baze de date ale
potențialilor angajatori încă din perioada de
practică, precum și in baze de date on-line și
la agențiile județene de forța de muncă.
 Anunțuri publicate in ziare locale și
regionale.


Diseminarea informațiilor






Pentru diseminarea informațiilor se vor
organiza in anul 2012 - 4 conferințe de
presă și va fi permanent actualizata
pagină web: www.calificarideviitor.ro
Activitatea de mediatizare se va desfășura
pe toată perioada de implementare a
proiectului.
Pe tot parcursul implementării se va ține
cont de prevederile manualului de
identitate vizuală.

Impactul proiectului pe piața muncii


In primele 12 luni de implementare 56 de șomeri au fost calificați

și incluși pe piața forței de muncă.


70 de persoane consiliate si orientate profesional.



Au fost create 20 noi locuri de muncă prin proiect.



Creșterea imaginii sindicatelor in societatea civila prin implicarea

în formarea profesională de forță de muncă calificată.


Scăderea șomajului in zona de implementare.



Creșterea numărului de persoane calificate profesional.

Indicatori output
Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la
programe integrate: 20
 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la
programe integrate, din care: femei 10
 Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la
programe integrate, din care: tineri 10
 Număr de persoane care au beneficiat de
consiliere/orientare - acces pe piaţa muncii: 150
 Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa
muncii: 112
 Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată
– acces pe piaţa muncii: 10


Indicatori de rezultat
Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la
programe integrate certificaţi - 100%
 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la
programe integrate certificaţi, din care: femei 50%
 Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la
programe integrate certificaţi,
din care: tineri 50%
 Număr de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc
de muncă în termen de 6 luni - acces pe piaţa muncii 112
 Număr participanţi FSE - femei
- 80
 Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15 – 24 ani 64


Date de contact


SINDICATUL NOVA VITA



Sediu: str. I.C. Brătianu nr 26 Iași



Tel/fax: 0232/216.244



Email: calificari.specializari@gmail.com



Site: www.calificarideviitor.ro



Program de activitate: luni-vineri 9.00-15.00

