INVITAȚIE
CONFERINȚA DE PRESA – 05.09.2015, ora 11,00

Blocul Național Sindical în parteneriat cu Sindicatul SANAB Brăila și Asociația Profesională
a Salvamarilor, lansează proiectul Ocupare sustenabilă în regiunea Sud Est. Acest proiect
finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020- POCU/298/3/14/120882
își propune creșterea nivelului de competențe pentru aproximativ 500 persoane, șomeri pe
termen lung, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență și
semisubzistență, cât și persoane de etnie romă din regiunea Sud Est, prin participarea la cursuri
de formare profesională de tip calificare.
Blocul Național Sindical împreună cu partenerii săi își asumă un proces complex de
selecție, informare și consiliere, formare profesională, mediere, ocupare și plasare și își propune
să schimbe statutul de pe piața muncii a acestui eșantion de aproximativ 500 persoane,
scoțându-i din zona de vulnerabilitate socială și transformându-i în salariați cu moderne
competențe profesionale.
Vă invităm să ne fiți alături la conferința de lansare a acestui proiect care va avea loc
miercuri, 5 septembrie 2018, ora 11, la sediul SC VARD Braila, str. Celulozei, nr. 1A. Cu această
ocazie veti fi invitați să vizitați și centrul de formare profesională care va fi locul în care își vor
dobândi noi competențe profesionale cetățenii vizați de noi prin intermediul proiectului
Ocupare sustenabilă în regiunea Sud Est.
Ne dorim să vă avem alături la acest eveniment întrucât expertiza deosebită pe care o
aveți în domeniul dumneavoastră de activitate va putea să constituie pentru noi un element de
bază în identificarea celor mai buni pași pe care-i avem de făcut în vederea realizării cu succes a
proiectului nostru.
Pentru orice informații suplimentare pe această temă (precum și pentru confirmarea
participării dumneavoastră) vă stă la dispoziție domnul Alexandru Gurgu, tel. 0745.358.295 sau
Ioana Secara – tel 0749.158.801.
Cu încrederea că demersul nostru va fi bine primit, vă așteptăm miercuri alături de noi.
Cu stima,
Președinte BNS/Manager proiect
Dumitru COSTIN

