PRIMARIA CHISCANI
IN SLUJBA OAMENILOR PRIN PROIECTUL
“Someri instruiti – persoane active pe piata muncii “
Primaria Chiscani implementeaza proiectul “Someri instruiti – persoane
active pe piata muncii “ in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Braila, proiect cofinantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Axa prioritara 5 “Promovarea masurilor active de ocupare “, Domeniul major de
interventie 5.1 “ Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare “
Obiectivul general al proiectului este implementarea masurilor active de ocupare in mediul
rural, destinate cresterii ratei de ocupare a somerilor.
Proiectul se adreseaza somerilor de lunga durata si somerilor peste 45 ani din comuna
Chiscani si localitati limitrofe.In cadrul proiectului se vor identifica tendintele pietei muncii
locale, prin efectuarea unui studiu al pietei muncii locale, concomitent cu informarea
profesionala a somerilor. Studiul pietei muncii locale va oferi informatii relevante privind
nevoia de instruire a somerilor, structura calificarilor existente, experienta profesionala si
traseul profesional al somerilor, structura pe categorii de varsta si sex, planuri de viitor, etc
precum si nevoia angajatorilor privind calificarile solicitate, numarul locurilor vacante, intentiile
de viitor privind angajarile Imbunatatirea calitatii resurselor umane se va realiza printr-un
Program integrat de formare profesionala si ocupare care va cuprinde cursuri in meseria de
Operator calculator, Vanzator, Tehnici de cautare a unui loc de munca, Antreprenoriat si
consultanta antreprenoriala.
Prin activitatile derulate in cadrul acestui proiect, somerii vor fi instruiti in meserii cautate pe
piata muncii locale, vor fi incurajati sa-si demareze propria afacere, vor fi initiati in operarea
pe calculator si comunicarea prin Internet, precum si initierea pe teme de actualitate privind
dezvoltarea durabila. Instruirile in Tehnici moderne de cautare a unui loc de munca vor
actiona in principal asupra vulnerabilitatii somerilor, creandu-le incredere in fortele proprii,
dezvoltandu-le abilitatea de a-si cauta activ un loc de munca, oferindu-le cunostintele
necesare pentru intocmirea unui CV si a unei scrisori de intentie, pentru modul de prezentare

la un interviu, etc. Ei vor constientiza astfel propria valoare si vor adopta o atitudine pozitiva
fata de sansa ocuparii unui loc de munca fara bariere de varsta, sex, religie, etc.
Toate activitatile proiectului vor avea ca scop final completarea competentelor profesionale
pentru grupul tinta, obtinerea de noi competente, dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale,
cresterea gradului de informare a somerilor din mediul rural privind piata muncii, dezvoltarea
orizontului social al somerilor, reducerea migratiei tinerilor din zona, facilitarea accesului la
ocupare in activitati non – agricole, integrarea durabila pe piata muncii a somerilor si in final
cresterea ratei de ocupare a somerilor din zona.
Proiectul se deruleaza in perioada15.07.2009 – 15.03.2011

