„ RROMA MONDOJOB
„ Minoritatea Rromă – de la nevoia de competență profesională la dezvoltarea personală
Contract PHARE MIS 2006/ 018-147.04.02.03.01.01.704
Perioada de desfățurare: 02.05.2008 – 30.04.2009
Localizarea: judeţul Braşov – localitatile Tărlungeni, Săcele, Ormeniș, Augustin, Budila, Racoș, Apața.
Solicitant:
SOCIETATEA NATIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA - Filiala Brașov
PartenerI:
ASOCIAȚIA PAS ALTERNATIV BRAȘOV
PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” FILIALA BRAȘOV
Colaboratori :


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A COPILULUI – BRAȘOV



DIRECȚIA DE MUNCĂ, FAMILIE ȘI EGALITATE DE ȘANSE - BRAȘOV



AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ – BRAȘOV

Obiectivul general
Accesul la educație a comunităților de rromi din județul Brașov prin intermediul unui program adaptat, de
consiliere a carierei, informare și dezvoltare personală coroborat cu frecventarea cursurilor de formare
profesională (la alegere) pentru meseriile de baby sitter (cod COR 513302) și îngrijitor bolnavi (cod COR
513303) cu certificare prin Ministerul Muncii, Familiei și Egalitîții de Șanse.
Dezvoltarea personală și orientare profesională prin informare și consiliere individuală și de grup, precum
și printr-un stagiu de motivare și creșterea stimei de sine, exersarea deprinderilor de viață independentă
prin cunoașterea limitelor proprii dar și a potențialului psiho-afectiv individual.Obţinerea diplomei de
calificare în meseria de îngrijitor bolnavi la domiciliu si/sau baby sitter este o condiţie de bază pentru
obţinerea statutului juridic de persoană fizică autorizată, fapt ce va permite contractarea de servicii cu
angajatorii persoane fizice şi totodată obţinerea statutului de persoană angajată.
Grup tinta : Minoritatea Roma (persoane de etnie roma) ale caror calificari nu mai sunt cerute pe piata
muncii, sau fara calificari, care au absolvit invatamantul obligatoriu sau liceal, din judetul Brasov

Rezultate :
•
realizarea și aplicarea Programului Rroma mondojob în localitățile cu populație rromă din județul
Brașov (Tărlungeni, Săcele, Ormeniș, Augustin, Budila, Racoș, Apața).
•
informarea a 100 de persoane prin furnizarea de informaţii relevante privind piaţa muncii,
respectiv structura locală a calificărilor necesare
•
acordarea a 25 de certificate de absolvire a cursului de ingrijitor bolnavi si a 25 de absolvire a
cursului de babysitter
•
50 de participanți la stagiile de dezvoltare personală
•
nr. de suporturi de curs: 50; portofolii de evaluare : 50;
•
nr afişe: 30 ; nr pliante: 1000; anunţuri publicitare: 4;
•
număr conferinţe: 2; număr comunicate de presă: 3

