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 01.06.2018 - 31.08.2018, proiect: Incluziune
sociala prin interventii integrate inovativ si eficient, POCU/18/4/1/101899
In perioada de raportare a fost analizat grupul
tinta selectat pentru stabilirea membrilor ce vor fi
consiliati, in acest sens intocmindu-se 6 Tabele de
Planificare beneficiari care vor intra la consiliere si 96
Planuri de Consiliere.
In lunile Iunie – Iulie - August a continuat desfasurarea
activitatilor de consiliere, mai exact sedinta 1, denumita
in proiect „Informare cu privire la cariera” si sedinta 2,
denumita in proiect „Consiliere Profesionala”. Sedintele
s-au desfasurat dupa cum urmeaza:


In luna Iunie 2018 au participat la sedinte individuale de consiliere 58 de persoane (membrii
GT); Celor 58 de beneficiari li s-a aplicat sedinta 2 si au fost consiliati de catre cei doi experti
consiliere-orientare
(26
persoane/luna/consilier
Chirculescu
Alexandra
si
32
persoane/luna/consilier Lungan Diana);

In luna Iulie 2018 au participat la sedinte individuale de consiliere 68 de persoane (membrii
GT); Celor 68 de beneficiari li s-a aplicat sedinta 2 si au fost consiliati de catre cei doi experti
consiliere-orientare (34 persoane/luna/consilier);

In luna August 2018 au participat la sedinte individuale de consiliere 68 de persoane
(membrii GT); Celor 68 de beneficiari li s-a aplicat atat sedinta 1 (33 persoane) cat si sedinta 2
(35 persoane) si au fost consiliati de catre cei doi experti consiliere-orientare (34
persoane/luna/consilier);
Totodata, a continuat desfasurarea sedintelor de mediere, la care au participat 82 de
persoane (membrii GT) mai exact 14 de persoane in luna Iunie, 34 de persoane in luna Iulie si 34 in
luna August, mediati de expertul ocupare.
In urma aplicarii instrumentelor de consiliere si mediere, s-a realizat si evaluarea acestora din care
au rezultat Fisele de consiliere/mediere.
Responsabilul Partener 2, in perioada de raporate a selectat 38 de persoane (36 in luna Iunie
si 2 in luna Iulie).

