COMUNICAT DE PRESĂ
Lansare proiect „Cel mai bun viitor pe piaţa muncii”
București, 8 iulie 2014
ASOCIATIA TÂNĂRUL FERMIER în parteneriat cu Universitatea BIOTERRA Bucureşti şi cu
S.C. SIVECO România S.A., vă invită să participaţi la Conferinţa de lansare a Proiectului „Cel
mai bun viitor pe piaţa muncii”.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se înscrie pe Axa prioritara 2 „Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” – Domeniul major de intervenţie 2.1
„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” prin contractul POSDRU/161/2.1/G/142009.
Proiectul constă într-un program complex de dezvoltare a competențelor practice pentru
tinerii studenți în scopul demarării și sprijinirii inserţiei pe piaţa muncii sau pentru
motivarea continuării studiilor, prin consiliere şi orientare profesională şi stagii de practică
susţinute de utilizarea tehnologiilor informaţiei moderne. Beneficiarii proiectului sunt 360
de studenţi din regiunea Bucureşti – Ilfov prin serviciile puse la dispoziție în cadrul
proiectului. Aceștia își vor dezvolta astfel din timp perspectivele de dezvoltare în carieră,
dar și abilitățile personale concrete pentru a se încadra pe piața muncii.
Proiectul cuprinde:
-

Un program integrat de consiliere profesională alcătuit din servicii personalizate
care vizează dezvoltarea perspectivelor de carieră pentru studenți și creșterea

șanselor de ocupare după finalizarea studiilor prin formarea și stimularea unor
abilități specifice, cum ar fi: încrederea în sine, comunicare, muncă în echipă, în
scopul autocunoasterii si al dezvoltării personale
-

Stagii complexe de practică pentru 30 dintre beneficiari

-

Un portal web de informare si diseminare a informatiilor, inclusiv prin discutii cu cei

implicati în implementarea proiectului
-

Materiale suport pentru cursuri și stagii de practică, respectiv de promovare și publicitate

-

Angajarea la finalul proiectului a 5 dintre beneficiari, cu contract individual de muncă.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: constă în demararea si sprijinirea insertiei pe
piata muncii sau motivarea continuării studiilor pentru un număr de 360 de studenti din regiunea
Bucuresti-Ilfov, prin participarea la servicii de consiliere si orientare profesionala, stagii de
practică sustinute de utilizarea tehnologiilor informatiei moderne.
OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul specific 1: Sporirea nivelului de informare, constientizare si adaptabilitate a
membrilor grupului tintă privind facilitarea insertiei pe piata muncii.
Obiectivul specific 2: Dezvoltarea serviciilor de consiliere si orientare profesională
personalizate pentru student în vederea sprijinirii acestora pentru o tranzitie facilă si cu efecte
benefice pe termen lung, de la scoală la viata activă
Obiectivul specific 3: Facilitarea accesului unui număr de 30 de persoane din grupul tintă la

stagiile de practică sustinute încadrul proiectului, prin încheierea protocoalelor de practică,
elaborarea instrumentelor suport, desfăsurarea stagiilor de practică si evaluarea acestora.

Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la o tehnologie inovatoare prin dezvoltarea si
implementarea în cadrul proiectului a protocolului de informare si diseminare.
Obiectivul specific 5: Monitorizarea insertiei pe piata muncii sau a continuării studiilor în cazul
persoanelor care au beneficiat de consiliere si orientare profesională, prin evaluarea de impact a
programului.
BENEFICIILE GRUPULUI TINTĂ:
-

Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 360 studenti;

-

Numărul persoanelor care au beneficiat de consiliere/orientare profesională si au găsit loc
de muncă: 5;

-

Numărul persoanelor care au beneficiat de consiliere/orientare si care au continuat
studiile: 50;

-

Numărul de studenti sprijiniti în tranzitia de la scoală la viata activă: 140.

Perioada de desfăsurare a proiectului este de 18 luni.
Valoarea eligibilă a proiectului este de : 2.171.375 lei.
Conferinta de lansare a proiectului are loc in Calea Grivitei, nr.194, sector 1, Bucuresti –
Restaurantul GINGER, în data de 8 iulie 2014, orele 11.00.
Pentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să ne contactati:
Manager de proiect: Marian Vișu-Iliescu
Tel.: 0725.046.044, E-mail: visuiliescu@yahoo.com; tineriifermieri@gmail.com;

Referinţe:
Asociatia Tânărul Fermier, organizaţie non-guvernamentală, non-profit, înfiinţată în 1997 şi
activă la nivel naţional. Între altele, este initiatoarea proiectului de lege privind „susținerea
tinerilor care se stabilesc în mediul rural”, care a devenit mai târziu legea 646/2002.
Universitatea Bioterra Bucureşti, reputată instituţie de învăţământ superior şi de cercetare,
este deţinătoarea unei baze materiale de excepţie, cu laboratoare, spaţii de cercetare şi
unităţi de practică dotate cu aparatură de înaltă performanţă, inclusiv centre de practică
agroturistică în proprietate proprie în ţară şi în străinătate.
S.C. SIVECO România S.A. este unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de tip e-Learning
din lume şi totodată lider al caselor de software din România. În prezent soluţiile oferite de
acesta sunt utilizate de 1.500 de clienţi din 26 de ţări de pe 4 continente.

