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

BILANȚ UL
FEBRUARIE 2014- APRILIE 2014
PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT - Formare pentru
persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața
muncii locală
Asociaţia CRFPS PRO VOCAŢIE va depune în cursul lunii mai 2014 la OIRPOSDRU Nord
Vest raportul tehnico-financiar, aferent activităţilor desfăşurate în perioada 01.02.2014 –
30.04.2014.
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 februarie 2014 –
aprilie 2014. Monitorizarea managerială s-a realizat prin întocmirea lunară a rapoartelor de
activitate a fiecărui membru al echipei de proiect și lista cu documente justificative care atestă
realizarea activității. În cadrul întâlnirilor lunare, s-a discutat stadiul de implementare și de
realizare a activităților, fiecare persoană responsabilă a prezentat activitățile derulate și cele ce
urmează a se derula în fiecare lună.
PROMOVARE
În cadrul acestei activităţi au fost elaborate șase ştiri despre evoluţia proiectului, care au fost
publicate pe site la rubrica noutăţi. A fost organizată conferința de închidere a proiectului la
Zalău, județul Sălaj, fiind prezente 82 de persoane. A fost elaborat un comunicat de presă și au
fost publicate 2 anunțuri în presa regională.

S-au efectuat informări săptămânale interne ale personalului din proiect cu privire la noutățile de
pe site-ul FSE în perioada de raportare
FORMARE PROFESIONALĂ
69 de certificate au fost eliberate absolvenților în luna februarie 2014, în următoarele calificări,
după cum urmează:
•
•
•
•
•
•

Ileanda – îngrijitor la domiciliu – 8 cursanți
Măeriște - baby sitter - 12 cursanți
Fildu de Jos – baby sitter – 10 cursanți
Fildu de Jos - operator introducere, prelucrare, validare date - 14 cursanți
Dragu – îngrijitor la domiciliu - 12 cursanți
Dragu – zidar, pietrar, tencuitor – 13 cursanți

MEDIEREA MUNCII
În perioada raportată, absolvenții cursurilor de formare au beneficiat ulterior de activitatea de
mediere a muncii în vederea facilitării angajării acestora. Pe lângă întâlnirile față-în-față dintre
consilierii de mediere și beneficiari, a fost creată și o platforma electronică privind serviciile de
mediere în care fiecare participant s-a putut înscrie. În cadrul activității de mediere, au fost
realizate un ghid privind activitatea de mediere a muncii, au fost actualizate bazele de date cu
persoanele absolvente ale cursurilor de calificare și cu întreprinderile, posibile surse de angajare.
70 de persoane au beneficiat de servicii de ocupare/mediere, fiindu-le furnizate informații legate
de angajatori, un cd cu cv-ul fiecărei persoane, copii după actele de studii, adresa de mail și alte
informații utile.
În conformitate cu obiectivele urmărite, până în prezent au fost angajate 3 persoane din grupul
ţintă, alte 5 persoane fiind în curs de angajare, în termenul de şase luni de la terminarea
programului de formare.
CE URMEAZĂ ÎN DERULAREA PROIECTULUI?
Se vor face demersuri în vederea finalizării demersurilor de angajare a cel puțin 5 persoane din
grupul țintă, în termen de șase luni de la finalizarea cursurilor.
Activitatea de monitorizare, raportare și arhivare va continua prin respectarea procedurilor
specifice.
30.04.2014

