Investește în Oameni!
Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European
p r i n P ro g ra m u l O p e raț i o n a l S e c to r i a l
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

PARTENERI
Fundația
Școala de Afaceri și Meserii

AGENŢIA JUDEȚEANĂ
PENTRU OCUPAREA
FORŢEI DE MUNCĂ TIMIȘ

MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE PENTRU
260 PERSOANE INACTIVE, ÎN CĂUTAREA
UNUI LOC DE MUNCĂ, ȘOMERI,
INCLUSIV ȘOMERI DE LUNGĂ DURATĂ
DIN REGIUNEA VEST, JUDEȚUL TIMIȘ

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă
Timiș

POSDRU/131/5.1/G/128773

Proiectul Măsuri ac ve de ocupare pentru 260 persoane inac ve, în căutarea
unui loc de muncă, șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată din Regiunea Vest,
Județul Timiș,
Contract nr. POSDRU/131/5.1/G/128773
Beneﬁciar: Fundația Școala de Afaceri și Meserii
Partener: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Seminarii de informare în mediul rural și urban
Ac vitatea de informare și publicitate are caracter con nuu, desfășurându‐
se pe întreaga perioadă de implementare a proiectului și având ca principal
scop asigurarea vizibilității proiectului, promovarea și diseminarea
ac vităților și a rezultatelor obținute.
Au fost organizate 5 campanii de informare cu rolul de a promova proiectul și
informați potențialii beneﬁciari vis‐a‐vis de serviciile oferite în cadrul
proiectului.
În cadrul evenimentelor au par cipat un număr de 131 persoane, potențiali
beneﬁciari ai proiectului. S‐au realizat prezentări pentru potențialii
beneﬁciari cu descrierea grupului țintă, ac vitățile proiectului, programele
de formare profesională ce urmează a ﬁ derulate, ﬁnanțatorii proiectului. Au
fost completate formulare de înscriere pe proiect, iar reprezentanții
Beneﬁciarului proiectului au răspuns la întrebările par cipanților.
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Module de instruire pentru construirea de abilități transversale –
rolul instruirii în integrarea pe piața muncii a șomerilor
Dacă în urmă cu mai mulți ani, termenului de carieră i se conferea mai mult
sensul profesional, ulterior i s‐au adăugat conotații ce țin de viața personală,
comunitară, economică.
Cariera este cadrul dinamic în care o persoană își trăiește viața profesională, o
mișcare de‐a lungul unui drum în mp. Pentru că parcurgerea acestui drum
necesită anumite cunoș nțe și competențe. Carieră profesională este o
succesiune evolu vă de ac vități profesionale și poziții ocupate într‐o
organizație, pe care le a nge o persoană, ca și ap tudinile, cunoș nțele,
abilitățile și competențele dezvoltate de‐a lungul mpului.
Planiﬁcarea carierei nu este un lucru pe care un individ să‐l facă în numele
altei persoane. Iniția va, eforturile trebuie să vină chiar de la
angajatul/viitorul angajat, deoarece numai acesta își cunoaște limitele și ș e
ce dorește să obțină în cariera sa.
De aceea, principala responsabilitate pentru planiﬁcarea carierei revine
acestuia.
În acest sens sunt construite și programele de educație pentru carieră prin
care persoanele fără un loc de muncă își formează competențe în diferite
domenii.
‐
autocunoaștere și dezvoltare personal;
‐
abilități de autoevaluare realistă a propriilor caracteris ci și de
autoreglare emoțională și comportamentală în situații diverse legate de viață
și de carieră;
‐
comunicare și relaționare interpersonală;
‐
planiﬁcarea carierei;
‐
cunoș nțe și abilități necesare pentru realizarea unor planuri de
carieră realiste și adaptarea la cerințele pieței muncii.
Aceste competențe permit individului un control ac v al propriei cariere și
adaptarea cu ușurință la un mediu profesional aﬂat în schimbare.
Obiec ve de referință ale modulelor pe abilități transversale organizate în
cadrul Proiectului au fost:
‐ Familiarizarea par cipanților cu metode și tehnici de căutare a unui loc de
muncă;
‐ Dezvoltarea abilităților de autoprezentare (cv, scrisoare de inten e, interviu
de angajare);
‐ Familiarizarea par cipanților cu metode și tehnici de creștere a eﬁcienței
comunicării în cadrul echipei de lucru.
Metodologia de lucru cu grupul țintă s‐a axat pe strategii de intervenție
cogni vă, mo vațională și comportamentală, atât la nivel individual, cât și la
nivel de grup, precum și formarea și dezvoltarea competențelor tranversale
care contribuie la integrarea pe piața muncii, însușirea modalităților de
explorare a oportunităților de angajare. Principalele teme abordate au fost:
tehnici de căutare a unui loc de muncă, realizarea unui CV, a unei scrisori de
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intenție, pregă rea, exersarea unui interviu cu un angajator, pregă rea
începerii ac vității la un nou loc de muncă și însușirea modalităților de
menținere a unui loc de muncă etc.
Serviciile de îndrumare pe piața muncii
Îndrumarea pe piața muncii poate ﬁ deﬁnită ca procesul de compa bilizare
între cerințele angajatorilor și pregă rea, experiența și interesele
persoanelor aﬂate in căutarea unui loc de munca.
În cadrul serviciilor de îndrumare, în cadrul proiectului s‐au derulat
următoarele puri de ac vități:
‐ Centralizarea informațiilor privind locurile de muncă vacante și condițiile de
ocupare a acestora ;
‐ Contactarea ﬁrmelor/ins tuțiilor/organizațiilor care au poziții vacante și
solicitarea de informații suplimentare privind locurile disponibile;
‐ Analiza traseului educațional și proﬁlulului ocupațional al persoanelor
îndrumate;
‐ Abilitarea persoanelor pentru a iden ﬁca și accesa locuri de muncă
disponibile;
‐ Promovarea exemplelor de succes pentru s mularea și creșterea încrederii
în sine.
Ac vitățile menționate servesc a ngerii următoarelor obiec ve:
‐ Dezvoltarea cunoș nțelor beneﬁciarilor de a iden ﬁca potențiali angajatori;
‐ Asistarea în realizarea portofoliului de autoprezentare în vederea angajării;
‐ Învățarea și exersarea tehnicilor de prezentare la interviu.
Scurtă descriere a stadiului proiectului
Proiectul a trecut în anul I de implementare și pe lângă ac vitățile cu caracter
transversal (management, achiziții, comunicare) se derulează următoarele
ac vități:
A4. Iden ﬁcarea, recrutarea și implicarea grupului țintă în proiect – 260
persoane
Până în prezent au fost recrutate și înregistrate pe proiect un număr de 247
persoane.
A5. Informare și consiliere profesională individuală sau de grup pentru 260
persoane incluse în proiect
Au beneﬁciat de informare și consiliere individuală și de grup un număr de
247 persoane.
A7. Furnizare programe de formare profesională
Au fost derulate și sunt în derulare următoarele programe de formare
profesională:
Cursul de Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist – 54 par cipanți, dintre
care 21 cer ﬁcați;
Cursul de Operator calculator electronic și rețele – 34 par cipanți, dintre care
18 cer ﬁcați;
Cursul de Bucătar – 22 par cipanți, dintre care 11 cer ﬁcați;
Cursul de Contabil – 36 par cipanți, dintre care 30 cer ﬁcați;
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Cursul Inspector resurse umane – 27 par cipanți, dintre care 25 cer ﬁcați;
Cursul de Maseur – 24 par cipanți, dintre care 23 cer ﬁcați;
15 persoane înscrise la cursul Electrician exploatare medie și joasă tensiune
22 persoane înscrise la cursul Lucrător în comerț
A9. Mediere pe piața muncii
3 persoane angajate
Grupul țintă este format din: persoane în căutarea unui loc de muncă,
persoane inac ve și șomeri.
Dacă cunoașteți persoane interesate de proiect și se încadrează în grupul țintă
al proiectului contactați‐ne: Sediu: Str. Arieș, nr. 19.

Material realizat de Dumitru OPRIȘOR
Expert informare și publicitate
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

