Comunicat de presa
BNS in parteneriat cu Asoviatia Partnet lanseaza proiectul „Fii calificat! Ajutor
pentru accesul pe piata muncii in microregiunea Valea Jiului”,
POCU/761/3/16/137514

În perioada 26.11.2020 – 25.05.2022 Blocul Național Sindical implementează proiectul „Fii
calificat! Ajutor pentru accesul pe piata muncii in microregiunea Valea Jiului”, proiect finanțat
de Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea nivelului de competente
profesionale a 101 someri si/sau persoane inactive, cu accent pe somerii de lunga durata,
lucratorii varstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilitati, persoane cu nivel redus de educatie,
din microregiunea Valea Jiului (Petrosani, Petrila, Aninoasa) si cresterea gradului de ocupare
in corelare cu nevoile pietei muncii. Proiectul urmareste implementarea unui set complex de
masuri personalizate si integrate, care vizeaza imbunatatirea accesului la piata muncii,
precum si cresterea gradului de insertie profesionala si indirect, sociala, prin imbunatatirea
aptitudinilor si competentelor grupului tinta vizat.
Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin
furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala, servicii de mediere a muncii,
precum si organizarea si derularea de programe de formare profesionala continua corelate
cu nevoile pietei muncii pentru un numar de 101 persoane, in scopul cresterii gradului de
ocupare a somerilor si persoanelor inactive din microregiunea Vaii Jiului.
Grupul tinta vizat este format din 101 someri si persoane inactive, cu accent pe somerii de
lunga durata, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel
redus de educatie, din regiunea mai putin dezvoltata Vest, judetul Hunedoara, microregiunea
Vaii Jiului, localitatile Petrosani, Petrila si Aninoasa.
De unde si cate persoane recrutam: Petrosani: aprox. 41 persoane, Petrila: aprox. 40
persoane, Aninoasa: aprox. 20 persoane.
Cum si unde recrutam:

•

•
•

Direct, prin cele 8 evenimente de informare si constientizare asupra importantei
imbunatatirii nivelului de competente profesionale si insertia pe piata muncii,
1. Petrosani – 3 evenimente x aprox. 20 pers/eveniment;
2. Petrila – 3 evenimente x aprox. 20 pers/eveniment;
3. Aninoasa – 2 evenimente x aprox. 20 pers/eveniment.
Direct, la biroul proiectului din Petrosani,
Indirect, prin transmiterea documentelor prin serviciile postale, la sediul central al
Blocului National Sindical, Bucuresti, sector 3, Str Turturelelor, nr 11A, et 3.

Grupul tinta va beneficia de urmatoarele categorii de servicii:
1. Informare si consiliere: 101 persoane inscrise in grupul tinta vor beneficia de servicii
de informare si consiliere, respectiv de sesiuni de informare si consiliere individuale si
de grup
2. Formare profesionala: Cursuri de formare de scurta durata (de initiere): Competente
digitale sau Comunicare in Limba Engleza – 36 persoane, Cursuri de calificare: Bucatar
sau Tamplar manual – 65 persoane.
3. Mediere: 101 persoane inscrise in grupul tinta vor beneficia de servicii de mediere pe
piata muncii, sesiuni individuale sau de grup, Gasirea unui loc de munca si a angajarea
a minim 46 de persoane.

Valoarea totală a proiectului - [1,912,519.98 lei], din care: [1,625,641.99 lei] din Fondul Social
European.

