
PARTENERIAT PENTRU OCUPARE  în regiunile

București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est

Ce își propune acest proiect?

“PARTENERIAT PENTRU OCUPARE  în regiunile București-Ilfov, Nord-Est și Sud-Est” își
propune să faciliteze integrarea pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor fără un loc de
muncă, oferind un set de servicii integrate dedicate îmbunătățirii competențelor profesionale și
sociale și creșterii capacității de ocupare.

Implementat la nivel multiregio nal de către Fundația Motivation România , proiectul se
desfășoară în perioada 31.03.2014 – 30.09.2015 în parteneriat cu Goals UK, Funda ția Special
Olympics din România, S.C. HR Specialists S.R.L, AJOFM Ilfov, AJOFM Neamț și AJOFM
Constanța.

Cui i se adresează?

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane din mediul urban și rural, din 3 regiuni
ale țării care cuprind următoarele jude țe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Brăila,
Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, Ilfov și municipiul București.

Potențialii beneficiari ai acestui program

 Șomerii (tineri și adulți, în special șomeri de lungă durată)

 Persoanele inactive

 Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (inclusiv persoanele în curs de

disponibilizare)

 Persoanele care au părăsit timpuriu școala

În contextul unei piețe a muncii aflate în continuă schimbare, proiectul accentuează în egală
măsură nevoia de competen țe sporite în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, dar și importanța implicării actorilor relevan ți (instituții de stat, organizații
neguvernamentale, furnizori de locuri de muncă din sistemul public/privat, mass media) în
promovarea unei piețe a muncii incluzive.



Servicii oferite

Toate serviciile proiectului au fost  concepute astfel încât abordarea să fie una  personalizată,
pentru a răspunde nevoilor reale și diferite ale beneficiarilor din cele 3 r egiuni. Serviciile sunt
oferite atât în spațiile unde își desfășoară activitatea partenerii din proiect, dar și în puncte
localizate cât mai aproape de locul de rezidență al beneficiarilor.

 Informare și consiliere profesională care vizează:

- evaluarea inițială a nevoilor și întocmirea de planuri individualizate adaptate acestor nevoi

- ședințe individuale și de grup cu tematică specifică de ocupare (informații privind piața muncii și
evoluția ocupațiilor, metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și prezentare la interviu,
cunoașterea conținutului și exigențelor profesiei de interes, etc)

 Cursuri de formare profesională

Beneficiarilor li se va oferi posibilitatea califică rii în meserii solicitate pe piața muncii, în funcție
de pregătirea, abilitățile și interesele acestora. Cursurile pot fi de inițiere, calificare, specializare
sau de perfecționare. Cei care au o experiență de lucru într-o anumită meserie/ocupatie își pot
certifica competențele, reducând perioada derulării unui curs.

Tipurile de cursuri nu sunt predefinite , pentru a păstra flexibilitatea necesară oferirii unor cursuri
relevante pentru nevoile beneficiarilor, dar vizează califică ri din sectoare diverse precum
vânzări, alimentație publică, pază și protecție, igiena și îngrijire corporală, servicii de
curățenie, contabilitate, IT, resurse umane.

Cursurile de formare sunt gratuite, iar absolventii beneficiază de subvenție și decontarea
transportului. Participanții care finalizează aceste cursuri, vor obține certificate de calificare
sau de absolvire recunoscute de Ministerul  Muncii și Ministerul Educației în România, dar și de
către țările Uniunii Europene.

 Program de dezvoltare personala

300 dintre beneficiarii proiectului vor participa la un program de motivare și dezvoltare personală
menit să îmbunătățească percepția și atitudinea față de muncă și să dezvolte acele abilită ți care
sunt tot mai frecvent solicitate pe piața muncii (autocunoaștere, creșterea stimei de sine,



comunicare și relațiile cu ceilalți, capacitatea de a accepta criticile și a le transforma în proces de
învățare etc.).

 Consultanță și asistență pentru inițierea unei afaceri

80 de persoane din grupul țintă vor participa la cursuri de competen țe antreprenoriale și 24
dintre aceștia vor primi asistență și sprijin pentru inițierea unei afaceri.

În sprijinul acestui demers, se va oferi consultan ță și asistență: servicii juridice, de marketing,
management și financiar, servicii oferite de către partenerul în proiect S.C. HR Specialists S.R.L .

 Job Club-uri. Mediere pe piața muncii. Burse ale locurilor de muncă

Beneficiarii proiectului vor primi informa ții privind locurile de muncă și vor fi puși în legătură cu
angajatorii.

Sub îndrumarea specialiștilor, aceștia au posibilitatea să participe săptămânal la activită ți de
grup în cadrul Job Club-urilor având acces la ziare și website-uri cu locuri de muncă precum și la
instruiri pe teme specifice.

Pe durata proiectului vor fi organizate 6 burse ale locurilor de  muncă (câte 2 în fiecare regiune
de implementare).

Rezultate estimate

- 600 de persoane își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile de integrare pe piața muncii,
beneficiind de servicii de informare și consiliere profesională;

- 546 de persoane vor participa la cursuri de instruire profesională ;
- 300 de persoane vor beneficia de programe de motivare și dezvoltare personală;
- 90 de persoane vor obține un loc de muncă;
- 80 de persoane își vor îmbunătăți competențele necesare inițierii și dezvoltării unei

afaceri;
- 24 de persoane vor demara propria afacere .


