
 

                                              
 

 Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română
beneficiar, Turda Salina Durgău S.A. 

decembrie  2015  proiectul „Workcall”
Sud-Muntenia și Nord-Vest. 

Obiectivul general al proiectului
grupuri vulnerabile  (100 femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilită
100 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul institu
prin furnizarea de servicii integrate de sprijin

 

Principalele activități ale proiectului, 
 

• Furnizarea serviciilor de informare
de 1000 de persoane care apar

profesională și/sau loc de muncă

• Înființarea și amenajarea
Centru în Turda), prin intermediul cărora vor fi oferite servicii de in

dotate în concordanță cu nevoile grupului țintă;

• Activități de coaching destinate unui număr de 

grupurilor vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe pia

• Furnizarea programelor
tehnician maseur, brancardier, peisagist 

animale, operator procesare  text 

• Activități de acompaniere
de 100 copii, care permit persoanelor vulnerabile să 

• Organizarea a 5 seminarii 
240 de persoane: reprezentanți ai autorităților 

identificarea și promovarea oportunităților de ocupa

• Organizarea de ateliere de dezvoltare şi cunoaştere personală

• Organizarea de workshop
vulnerabile;  

• Organizarea de burse ale locurilor de muncă

• Campanii de informare şi promovare

• Cercetări, studii şi analize
__________________________________________________________________

  
 

              Prezentare proiect  

Agenţia de Consultanţă şi Afaceri Română în parteneriat FORUM GROUP

urgău S.A. și Asociația Eduteco implementează în intervalul 

„Workcall” (POSDRU/165/6.2/S/143219),  în regiunile: Bucure

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la ocupare pentru pe

100 femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilită
100 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului 

cii integrate de sprijin.  

ți ale proiectului, care stau la baza realizării obiectivului general, sunt:

izarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru
care aparțin grupurile vulnerabile, aflate în căutarea unor programe de formare 

și/sau loc de muncă; 

țarea și amenajarea a  2 Centre de Incluziune Socială (1 Centru în Bucure
intermediul cărora vor fi oferite servicii de informare 

ță cu nevoile grupului țintă; 

destinate unui număr de  400 de persoane
grupurilor vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piața muncii; 

Furnizarea programelor de (re) calificare pentru 900 de persoane
brancardier, peisagist floricultor, florar decorator, îngrijitor spa

text și imagine, operator vânzări prin telefon;  

ți de acompaniere: “program de grădiniță” și “școală după școală
permit persoanelor vulnerabile să participe pe piața muncii

5 seminarii și 7 mese rotunde cu tema “Acces pentru to
ți ai autorităților publice locale și ai societății civile 

și promovarea oportunităților de ocupare pentru grupurile vulnerabile.

ateliere de dezvoltare şi cunoaştere personală  

de workshop-uri, care au ca scop facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor 

burse ale locurilor de muncă 

Campanii de informare şi promovare  

Cercetări, studii şi analize 

___________________________________________________

în parteneriat FORUM GROUP, în calitate de 

implementează în intervalul aprilie 2014 -  
în regiunile: București-Ilfov, 

constă în facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din 

100 femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilități, 
ționalizat de protecție a copilului etc.),   

a realizării obiectivului general, sunt: 

și orientare profesională pentru un număr 
aflate în căutarea unor programe de formare 

(1 Centru în București și 1 
formare și consiliere, acestea fiind 

400 de persoane cu scopul  motivării  

de persoane în meserii precum 

îngrijitor spații verzi, îngrijitor 

școală” oferite unui număr 

ța muncii; 

Acces pentru toți” la care vor participa 

și ai societății civile care vor contribui la 

re pentru grupurile vulnerabile. 

care au ca scop facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor 

__________________________________________________________________ 


