INVITAŢIE
Conferința de închidere a proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din
zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
22 aprilie 2014

Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu
Asociaţia Română pentru Evaluare Socială, vă invită vineri, 25 aprilie 2014 la conferința de închidere a
proiectului POSDRU110/5.2/G/88395 "SUPORT-formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupații
non-agricole cu cerere pe piața muncii". Conferința de închidere va avea loc, începând cu orele
11.30, la hotelul SEVERUS, sala EUROPA 2, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 58 A, din municipiul Zalău.

Proiectul s-a derulat în comunele Fildu de Jos, Ileanda, Măeriște și Dragu din județul Sălaj și a
urmărit:
-

-

informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural
(județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenţă, persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, persoane inactive şi a șomerilor;
formarea profesională pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul țintă;
medierea pentru 61 de persoane şi asigurarea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 8
persoane din grupul ţintă.

Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi a contribuit în mod direct la
atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 şi ale Domeniului Major de Intervenție 5.2 prin furnizarea de
programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor
umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
Pe parcursul conferinței vor fi prezentate rezultatele proiectului, puncte de vedere ale beneficiarilor și
ale liderilor autorităților locale implicate în susținerea proiectului.
Conferința de închidere a proiectului va fi urmată de o conferință de presă, programată la ora 13.30.
Pentru confirmări şi informaţii suplimentare, persoana de contact:
Amalia Ciobanu, asistent de proiect, amalia@provocatie.ro, telefon: 0723009756, 0213124060.
Georgeta Jurcan
Manager de proiect

