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 SA2.1 Programe de ucenicie, in perioada
01.10.2019 - 31.12.2019, proiect: Combaterea saraciei prin masuri
inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare au fost organizate intalniri cu membrii grupului tinta in cadrul carora a fost
aplicata „Fisa de lucru potential ucenic” in vederea colectarii tuturor datelor necesare participarii in
cadrul activitatii de ucenicie. Totodata coordonatorii program ucenicie le-au prezentat membrilor GT
beneficiile si obligatiile pe care acestia le vor avea daca se angajeaza ca ucenici in cadrul unei firme.
Toate aceste date au fost introduse in centralizatoare si rapoarte lunare, documente ce vor fi folosite
si la intalnirile cu potentiali angajatori.
In cadrul acestor intalniri au fost colectate informatii despre: educatie, experienta profesionala,
calificare profesionala, locul de munca vizat, programul de lucru preferat, disponibilitatea de
deplasare, salarizarea dorita, disponibilitatea de lucru in ture/week-end si alte discutii relevante.
Tot in perioada de raportare, Coordonatorul Program Ucenicie, Iulia Abaluta a selectat potentialii
ucenici si le-a aplicat chestionare de potential ucenic cu scopul de a identifica persoanele ce doresc
sa se angajeze prin intermediu proiectului. Atfel, prin aplicarea acestui chestionar au fost identificate
persoanele ce au luat decizia de a se angaja.
De asemenea, acesta a contactat potentiali angajatori prin intermediul site-urilor de recrutare, cat si
telefonic, pentru a le prezenta proiectul si avantajele pe care acestia le au in urma angajarii ca ucenici
a persoanelor din cadrul grupului tinta. Astfel, se asteapta raspunsurile de la firmele contactate si
totodata se asteapta ca in perioada urmatoare de raportare sa fie angajati ucenici.
Responsabilul Partener 2 a coordonat si verificat activitatea de programe de ucenicie.

