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La 1 iunie 2010 Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud si
partenerii sai au demarat implementarea proiectului strategic
"Regions for Jobs", finantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 - Promovarea măsurilor active
de ocupare, Domeniul Major de Interventie 5.1 - Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare.
Proiectul cu o durata de 3 ani a fost implementat in regiunile Nord Vest,
Centru si Sud-Muntenia avand si un puternic caracter transnational prin
implicarea partenerului Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A.
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Buget:
12.170.677,00 RON

Grupul tinta
- persoane inactive
- someri
- someri de lunga durata
- someri peste 45 de ani
- someri tineri
- someri de lunga durata tineri
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PARTENERI
Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud
Camera de Comerţ si Industrie Braşov
Camera de Comerţ si Industrie Prahova
Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Grecia
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Obiectivul general al proiectului – a fost de a sprijini imbunatatirea
capacitatii de ocupare a somerilor si a persoanelor inactive din cele
trei regiuni implicate, aplicand un sistem de masuri cu caracter activ si
inovator.
Obiectivul specific 1
- aplicarea unui model inovativ de atragere si sprijin al grupului tinta aflat
in cautarea unui loc de munca, prin cai flexibile de
consiliere/formare/mediere/mentoring/ocupare;
Obiectivul specific 2
- initierea si implementa procesul de recunoastere si validare a
competentelor beneficiarilor, dobandite anterior in alte contexte decat
cele formale.
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Obiectivul specific 3
- organizarea metodologica a unui Registru al mentorilor privind
antreprenoriatul pentru tinerii antreprenori, pentru extinderea viitoare a
acestuia in programe de consolidare a antreprenoriatului pentru tineri,
femei & persoane cu nevoi speciale.
Obiectivul specific 4
- furnizarea de servicii de formare profesionala tintite pe cererea de
ocupare imediata in sectorul furnizarii de servicii.
Obiectivul specific 5
- promovarea mobilitatii geografice pentru sprijinirea tinerilor si a
altor persoane apartinand grupurilor tinta in vederea deprinderii de noi
tehnici de cautare a unui loc de munca precum si pentru a se familiariza
cu modele de succes privind antreprenoriatul.
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*
Servicii
individualizate
de
mediere
a
muncii
prin
intermediul Centrelor de Mediere autorizate în cadrul proiectului
strategic.
* Servicii de formare profesionala livrate de formatori cu mare
experienta in domeniu;
* Servicii de certificare a competentelor dobandite in mod non
formal;
* Activitati de mentorat pentru cei care vor decide sa-si realizeze o
mica afacere;
* Sprijin pentru gasirea unui loc de munca durabil sau pentru initierea
unei afaceri.
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Activitățile proiectului
Pachet 1: Mediere

Pachet 2: Evaluare competente si
consiliere
Pachet 3: Formare profesionala
Pachet 4: Mobilitate geografica
Pachet 5: Mentoring
Pachetul 6: Campanie de informare si
promovare

Achizitii
1. CCI BN - Achizitie produse de papetarie
2. CCI BN - Achizitie servicii de intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii
informatice - platforma urmarire parcurs beneficiari
3. CCI BN - Achizitie servicii de difuzare a materialelor publicitare si de
informare in presa scrisa
4. CCI BN - Achizitie de lucrari de reabilitare/modernizare cladiri
"Extindere sali de curs la parter cu reamenajare terasa - Camera de
Comert si Industrie Bistrita Nasaud"
5.CCI BN - Achizitie servicii de tiparire a suporturilor de curs
6.CCI BN - Achizitie echipament informatic
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Inainte, anul 2010

Dupa, anul 2013
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- Au fost create 2 sali de cursuri si
conferinte;
- O sala cu o capacitate de 50
persoane;
- O sala cu o capacitate de 25
persoane.
- A facilitat accesul la pregatire
profesionala pentru 2000 de
cursanti platitori;
- A facilitat implementarea altor
proiecte importante: ARO – Acces
Rapid la Ocupare; MOVE –
Mobilitate si Inovare pentru
Ocupare; Bancomate de joburi in
mediul rural.
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Rezultatele proiectului
în domeniul medierii - 1.500 de persoane asistate, 37.282 de înregistrări
în baza de date, 9 burse ale locurilor de muncă;
în domeniul evaluării competenţelor şi al consilierii - înfiinţarea a 3
centre de evaluare competenţe pentru 7 meserii/ocupaţii autorizate, 186 de
persoane certificate, 50 de persoane au iniţiat o afacere ori s-au angajat;
formare profesională - 13 serii de cursuri de competenţe antreprenoriale,
cu 236 de absolvenţi etc.
Alte rezultate - înfiinţarea a 150 de afaceri ca urmare a implementării
acestui proiect.
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Pentru mai multe informatii: http://regionsforjobs.ro/
Va multumesc,
Ovidiu Puiu
Consultant
Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud

