Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru 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
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii
locală
Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395

BILANŢUL
AUGUST 2013-OCTOMBRIE 2013
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT - Formare pentru
persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața
muncii locală
Asociaţia CRFPS PRO VOCAŢIE a depus în cursul lunii octombrie 2013 la OIRPOSDRU
Nord Vest raportul tehnico-financiar, aferent activităţilor desfăşurate în perioada 01.08.2013 –
31.10.2013.
MANAGEMENT
Lunar au avut loc întâlniri de lucru la sediul solicitantului, cu participarea tuturor membrilor
echipei, unde s-a stabilit modul de implementare a activităţilor pentru perioada august 2013 –
octombrie 2013. Pentru un management mai bun, în fiecare lună au fost elaborate fişe de
planificare lunară şi fişe de control a implementării activităţilor din proiect. Au fost elaborate
rapoarte lunare de către toate persoanele angajate în proiect.
PROMOVARE
Pagina web a proiectului www.suport-provocaţie.ro a fost actualizată cu informaţii privind
evoluția proiectului şi derularea activităţilor de formare profesională, în perioada de raportare
fiind elaborate patru ştiri despre evoluţia proiectului, care au fost publicate pe site la rubrica
noutăţi.
FORMARE PROFESIONALĂ
Programele de formare aflate în desfășurare în localitățile din județul Sălaș sunt:
- Ileanda – îngrijitor la domiciliu – 10 persoane – data de începere 01 august 2013
- Măeriște - baby sitter – 18 persoane, data de începere 02 august 2013
- Fildu de Jos – baby sitter – 11 persoane – 03 august 2013
- Fildu de Jos - operator introducere, prelucrare, validare date – 15 persoane, data de
începere 03 august 2013

-

Dragu – îngrijitor la domiciliu – 15 de persoane, data de începere 04 august 2013
Dragu – zidar, pietrar, tencuitor – 14 persoane, data de începere 04 august 2013

În perioada raportată, s-au susținut orele de teorie si orele de pregătire practică pentru
programele de calificare în desfășurare. Fiecare cursant a primit la deschidere, suportul de curs și
agenda pentru lunile august-septembrie și octombrie. De asemenea, echipa de proiect a întocmit
o baza de date cu participanții la formare, a realizat catalogul pentru fiecare program.
Tot in cadrul activității A7, s-a aplicat un chestionar de evaluare inițiala şi intermediară a
gradului de angajabilitate, evaluarea gradului final de angajabilitate fiind programată la finalul
formării.
CE URMEAZĂ ÎN DERULAREA PROIECTULUI?
În cadrul activităţilor de promovare a proiectului, în perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2014,
vor fi postate în continuare pe site informaţii despre bilanţul perioadei anterioare de raportare,
derularea activităţilor de finalizare a cursurilor de formare și a activității de mediere. Se vor posta
fotografii de la cursuri și de la activitățile de mediere, la galeria foto. Expertul comunicare și PR
se va deplasa în continuare la activitățile de închidere oficială a cursurilor și demararea
activităților de mediere transmițând informații despre proiect și activitățile proiectului.
Va continua procesul de formare profesională în cele patru localități (Fildu de Jos, Dragu,
Ileanda și Măeriște) a persoanelor selectate din cadrul grupului țintă pentru ocupațiile baby sitter
şi îngrijitor la domiciliu, operator introducere, validare și prelucrare date, pietrar-zidar-tencuitor.
Se va completa chestionarul de evaluare finală a gradului de angajabilitate. Se va realiza baza de
date cu angajatorii și se vor face demersuri pentru acreditarea solicitantului de către ANOFM
pentru medierea profesională în vederea demarării activităţii 8 Furnizarea de servicii de ocuparemediere a muncii pentru minim 60 de persoane dintre cele care au urmat curul de formare în
vederea sprijinirii găsirii unui loc de muncă.
Activitatea de monitorizare şi raportare a stadiului implementării proiectului va continua prin
respectarea procedurilor de raportare, monitorizare şi verificare specifice, în vederea pregătirii
următorului raport tehnico-financiar.
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