FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Incluziune sociala prin interventii integrate inovativ si eficient”
Contract nr.: POCU/18/4/1/101899
Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramures
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială 'Petofi Sandor" Coltău, P2 – Avangarde Technologies Consulting SRL, P3 – Institutul de
Economie Națională

Activitati desfasurate in cadrul SA2.2 Informarea, consilierea si orientarea
profesionala si medierea pe piata muncii pentru membrii grupului tinta din
comunitatea marginalizata, in perioada 04.09.2017 – 31.12.2017, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899

In perioada de raportare au fost elaborate metodologia si instrumente de lucru pentru sedintele
incluse in proiect, a fost analizat grupul tinta selectat pentru stabilirea primilor membri consiliati, in
acest sens intocmindu-se tabel planificare beneficiari care vor intra la consiliere, dar si planificare
activitati consiliere.
A fost realizata o prezentare a modului de desfasurare a sedintelor de mediere.
In vederea identificarii potentialilor angajatori de pe piata muncii a fost intocmita o Baza de date cu
angajatorii din satul Coltau.
Au fost realizate documente draft ce se vor aplica in cadrul intalnirilor cu potentiali angajatori.
In luna octombrie 2017 au fost demarate activitatile de consiliere, mai exact prima sedinta, cea de
informare, la care au participat 33 de persoane(membrii GT).
In luna noiembrie 2017 au participat la sedinte individuale de informare 45 de persoane.
In luna decembrie 2017 au participat la sedinte individuale de informare 32 de persoane.
Totodata au fost demarate si sedintele de mediere, la care au participat 90 de persoane(membrii
GT).
Identificand probleme in ziua in care anumiti
beneficiari s-au prezentat conform planificarii,
respectiv dificultati in citire si scriere, ca
procese cognitive complexe de decodare si
intelegere/redare in scris a informatiei,
consilierii au stabilit ca este nevoie de alte
sedinte de consiliere de grup cu aceste
persoane, respectiv 37, pentru a le acorda mai
multa atentie si a se asigura ca au inteles ceea
ce li s-a prezentat/citit anterior. Revenirea
asupra beneficiarilor s-a facut in alta data
stabilita ulterior, pentru ca timpul si implicarea
expertilor in alte proiecte si activitati nu le-a
permis sa isi extinda sedinta de consiliere in
aceeasi zi.
Problemele identificate sunt cauzate de lipsa interesului acordat in ciclul primar, de aparatitia
analfabetismului absolut sau functional, ciclu in care se deprind procese precum scrisul si cititul, asa
ca s-a pus accent si pe acest aspect, pentru a se remedia daca beneficiarul este interesat si i s-au
prezentat toate beneficiile aduse de acest proiect.

