Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013
Investește în oameni!

Comunicat de presă:
Lansarea proiectului O șansă pentru mediul rural!

Federația Solidaritatea Sanitară din România/Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”
lansează proiectul O șansă pentru mediul rural! - Formare, informare și consiliere pentru integrarea și
reintegrarea în viața activă a persoanelor inactive, șomerilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural al județului Brăila, cofinanțat din Fondul
Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investește în oameni!”, din cadrul Axei prioritare 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul
major de intervenție 5.2: „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.
Conferința de lansare are loc astăzi, 24.08.2012, începând cu ora 09:30, în loc. Brăila, Sala de
conferințe a Hotelului Belvedere, Piața Independenței nr. 1.
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., care,
alături de beneficiar, participă la cofinațarea proiectului și la implementarea activităților.
Valoarea eligibilă a proiectului este de 2250762.00 lei, fiind utilizată pentru implementarea
următoarelor activități specifice:
- Organizarea și desfășurarea a două cercetări:
 Cercetare privind situația șomajului și a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență
și tendințele de dezvoltare locală în mediul rural din județ;
 Cercetare privind determinarea și evaluarea nevoilor specifice grupului țintă în vederea
dezvoltării unor programe adaptate acestora și strategiilor de acțiune adecvate.
- Informarea, consilierea și orientarea profesională a grupului țintă direct prin intermediul a 5
workshopuri, dintre care unul este special conceput pentru persoanele interesate să inițieze o
activitate independentă sau o afacere;
- Acordarea asistenței unui grup de 10 persoane în vederea începerii unei activități independente
sau pentru deschiderea unei afaceri;
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Organizarea a 10 cursuri pentru 130 de persoane, care fac parte din grupul țintă dintre care un
curs de Educație antreprenorială și restul stabilindu-se în urma cercetării efectuate în cadrul
județului Brăila pe populația vizată de proiect;
Crearea și dezvoltarea unui site specializat pe informații și activități interactive privind informarea,
orientarea și consilierea privind cariera, autoevaluare, profile de angajare pentru grupul țintă,
informații privind piața muncii.
Facilitarea accesului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, a persoanelor
inactive și persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din zonele rurale din județ la
informații relevante prin intermediul serviciului „Linia Verde pentru informarea, formarea și
ocuparea persoanelor din mediul rural”.
Organizarea a două campanii de conștientizare:
 O campanie pentru promovarea culturii antreprenoriale;
 O campanie de informare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență privind
oportunitățile de formare si ocupare in domenii non-agricole.

Prin intermediul acestui proiect continuăm activitățile de sprijinirea dezvoltării resurselor umane,
contribuind totodată în mod semnificativ la creșterea absorbției fondurilor structurale datorită capacității
administrative a organizației.
Pentru informații suplimentare poate fi accesat site-ul proiectului la www.consiliere-someri.ro .

Persoană de contact: Celmare Lidia, Coordonator activități logistice, telefon: 0723311403,
0336/106.365.

Președinte,
Rotilă Viorel
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