Abordare integrată în cooperare transnaţională

Pornind de la găsirea de soluţii pentru o ocupare totală la nivel naţional, prin
conceptul său, proiectul îşi propune reactivarea persoanelor aflate într-o situaţie dificilă
pe piaţa muncii din şomajul de lungă durată dar şi a tinerilor absolvenţi de liceu cu
şanse mai mici de integrare în muncă. Astfel, se urmăreşte combinarea formării
profesionale în centrul de pregătire al aplicantului atât din punct de vedere teoretic şi
practic cât şi îmbinarea pregătirii din centru cu practica efectivă în firmă, în locaţiile
naţionale ale partenerului. Un obiectiv urmărit din startul proiectului este şi acela al
promovării mobilităţii geografice şi profesionale şi al conştientizării importanţei acestei
mobilităţi în economia de piaţă în general şi având în vedere necesităţile partenerului
german urmare înfiinţării de noi locaţii în special. Prin concept, proiectul va facilita libera
circulaţie respectiv libertatea de mişcare a grupului ţintă participant.
Printre rezultatele obţinute se regăsesc: 3000 şomeri participanţi la măsurile
integrate de ocupare - 900 plasaţi, o curriculă privind Calificarea în meseria de
Tehnician în comerţ elaborată şi aprobata în România şi Germania, trei cursuri de
calificare în meseria de Tehnician în comerţ, 84 şomeri participanţi la cursurile de
calificare, 75 şomeri absolvenţi ai cursului de calificare, 65 şomeri absolvenţi plasaţi, un
concept de ocupare a forţei de muncă elaborat în cooperare transnaţională, etc.
Proiectul a fost implementat în parteneriat: Hornbach Baumarkt AG, Camera De
Comerţ şi Industrie Pfaly Ludwigshafen - Ihk Pfalz, Centrul de Formare Profesională a
Comerţului cu Amănuntul - Ausbildungszentrum Des Einzelhandels, A.N.O.F.M.,
A.J.O.F.M. Timiş.
Titlul proiectului: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin măsuri
integrate în cooperare transnaţională CGOFM-MICT
Domeniul de activitate: măsuri active de ocupare pentru şomeri şi tineri
Perioada de implementare: 01.10.2009 – 30.09.2012
Contribuţia FSE: 11.253.098,04 RON
Buget total: 12.618.410,00 RON
Participanţi: 3.000
Locaţia proiectului: România, Multiregional (Regiunile Nord-Est, Vest şi Bucureşti Ilfov)
Organizaţie: Fundaţia Româno-Germană de Pregătire şi Perfecţionare Profesională
Timişoara
Date de contact: Cernei Nicolae - frg@frgtim.ro
Website: http://www.cgofm-mict.eu/

