DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN DIN COMUNA TĂRLUNGENI
Contract POSDRU/110/5.2/G/87152
Perioada de desfășurare: 03.01.2012 – 30.06.2013
Localizarea: judeţul Braşov – localitatile Tărlungeni
Solicitant:
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - Filiala Brașov
PartenerI:
PRIMĂRIA TĂRLUNGENI
Obiectivul general
1. Creșterea șanselor de ocupare a femeilor și tinerilor inactivi sau ocupați în agricultura de subzistență,
din comuna Tărlungeni, prin participarea la programul integrat de formare și consiliere profesională. 2.
Facilitarea integrării pe piața muncii a femeilor și tinerilor inactivi sau ocupați în agricultura de
subzistență, din comuna Tărlungeni, prin elaborarea traseelor profesionale în acord cu interesele,
competențele și abilitățile profesionale. 3. Creșterea mobilității geografice și ocupaționale a forței de
muncă din comuna Tărlungeni, prin calificarea în meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu. 4. Dezvoltarea
culturii antreprenoriale în comuna Tărlungeni prin promovarea antreprenoriatului și consilierea pentru
demararea unei activități independente. 5. Dezvoltarea competențelor informatice și antreprenoriale și
atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare (cursuri autorizate). 6.
Dezvoltarea capacității de aplicare a metodelor și tehnicilor de căutare activă a unui loc de muncă.
Grup tinta : Persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din Comuna Tărlungeni
Rezultate :
80 de beneficiari cu domiciliul în comuna Tărlungeni, inactivi sau ocupați în agricultura de subzistență, au participat la
programe integrate certificate, structurate pe 3 etape, menite să le faciliteze accesul pe piața muncii, să dezvolte cultura
antreprenorială și să faciliteze mobilitatea forței de muncă.
În cadrul campaniei de informare și conștientizare au fost informați 200 de potențiali beneficiari.
80 de beneficiari au beneficiat de servicii de orientare și consiliere au fost consiliați pentru elaborarea traseului profesional
și pentru elaborarea planului individual de formare și dezvoltare a competențelor.
50 de beneficiari au participat, în doua grupe cu câte 25 de cursanți, la cursurile autorizate de calificare profesională în
meseria de îngrijitor bătrâni la domiciliu.
30 de beneficiari au participat la cursurile autorizate de dezvoltare a competențelor informatice și antreprenoriale.
65 de beneficiari au participat la 3 atelierele de lucru privind aplicarea metodelor și tehnicilor de căutare activă a unui loc de
muncă.
15 beneficiari au participat la 5 sesiuni individuale de consiliere pentru demararea unei activități independente.
15 beneficiari implicați în această activitate au fost asistați la întocmirea unui plan de afacere pentru o activitate
independentă care s-a potrivit profilului său aptitudinal și de competențe.

