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 01.09.2018 – 31.10.2018, 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 4 Tabele de Planificare beneficiari care vor intra la consiliere
si 65 Planuri de Consiliere.
In lunile Septembrie si Octombrie 2018 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 Septembrie 2018, 26 de persoane (membrii GT) au participat la Sedinta 1„Informare cu privire la cariera”, iar 42 de persoane au participat la Sedinta 2-„Consiliere
Profesionala”;

In luna Octombrie 2018, 62 de persoane (membrii GT) au participat la Sedinta 1-„Informare
cu privire la cariera”.
Totodata, a continuat desfasurarea
sedintelor de mediere, la care au
participat 52 de persoane (membrii GT),
mai exact 34 de persoane in luna
septembrie 2018 si 18 persoane in luna
octombrie 2018, 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.
In perioada de raportare au fost desfasurate si actiuni in vederea ocuparii persoanelor din grupul
tinta, dupa cum urmeaza:


Prospectarea pietei in vederea identificarii de noi angajatori pe urmatoarele platforme de
angajare: www.olx.ro www.ejobs.ro www.lajumate.ro www.jobzz.ro ; contactarea angajatorilor
si furnizarea de informatii; stabilirea de intalniri cu potentiali angajatori;



Discutii purtate cu angajatori in vederea angajarii de personal din GT;



Completarea bazei de date cu angajatorii identificati in urma prospectarii pietei si a discutiilor
purtate;



Au fost realizate intalniri cu membrii grupului tinta in vederea prezentarii cursurilor de formare
profesionala si identicarii persoanelor care isi doresc un loc de munca.

