FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA2.3 Formare profesionala continua, in
perioada 01.01.2020 - 29.02.2020, proiect: Combaterea saraciei prin
masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare Coordonatorul programelor de formare a verificat documentele de grup tinta
in vederea intocmirii centralizatoarelor cu persoanele participante la prezentarea activitatilor de
formare profesionala continua. De asemenea, acesta a contactat o parte din membrii grupului tinta in
vederea realizarii urmatoarelor: stabilirii intalnirilor cu acestia, in vederea prezentarii proiectului, a
cursurilor din cadrul proiectului, modalitatea de desfasurare a cursurilor, competentele dobandite in
urma participarii, oportunitatile de angajare dupa finalizarea cursului, etc.
De asemenea, acesta s-a intalnit cu membrii grupului tinta selectati, iar in urma acestor intalniri a
realizat un tabel centralizator aferent fiecarei luni in care se regasesc datele persoanelor, optiunile
acestora cat si datele intalnirilor cu acestia, ulterior intocmind un rapot aferent fiecarei luni de
raportare.
Tot in perioada de
raportare, Coordonatorul
program
formare
a
centralizat persoanele ce
si-au exprimat dorinta de a
participa
in
cadrul
cursurilor de formare
profesionala si a verificat
eligibilitatea
acestora
pentru cursul la care si-au
exprimat dorinta de a
participa. Astfel, s-au
verificat
documentele
membrilor GT si s-au
identificat
documentele
lipsa sau expirate (dupa
caz). Astfel, a definitivat
grupele de formare profesionala pentru Babysitter, Brutar gr 1, Lucrator in comert gr 1, Lucrator in
structuri pentru constructii gr 2, Lucrator in finisarea textilelor si a pielii si Lucrator in comert. In
urma acestora, Coordonatorul a confirmat telefonic dorinta membrilor GT de a participa la cursurile
la care au fost fost repartizati, si a intocmit un raport privind repartizarea membrilor GT, pentru fiecare
luna de raportare.
Expertii animare grup tinta, in perioada de raportare au desfasurat urmatoarele activitati:
- Informarea grupului tinta in vederea informarii acestora despre desfasurarea activitatilor;
- Informarea telefonica a grupului tinta cu privirela activitatile derulate in cadrul proiectului;
- Intocmirea tabelelor centralizatoare cu membrii grupului tinta ce au fost informati;
- Prezentarea optiunilor de formare profesionala.

