Dezvoltare integrată în
comunitatea marginalizată
din Miercurea Sibiului
Obiectivul general al proiectului este de a reduce
numă rul de persoane a late ın
̂ situații de să ră cie ș i
excluziune socială din comunitatea marginalizată
cu populație de etnie romă localizată ın
̂ Unitatea
adminitrativ - teriotorială din Miercurea Sibiului,
prin implementarea de mă suri integrate pentru
800 de persoane dezavantajate din comunitate.

SERVICII GRATUITE PENTRU ACCESUL ŞI
MENŢINEREA PE PIAŢA MUNCII
Informare şi consiliere profesională
pentru 400 de persoane ın
̂ vederea identi ică rii nivelului
de cali icare, competențe actuale ș i necesare, realizarea
pro ilului profesional ș i stabilirea traseului profesional.

Mediere şi plasare pe piaţa muncii
prin identi icarea oportunită ților de ın
̂ cadrare pe piața
muncii a 400 de persoane din grupul țintă al proiectului
ș i sprijinirea acestora ın
̂ vederea ocupă rii.

Acordarea de subvenţii angajatorilor
pentru angajarea a 110 persoane din grupul țintă .

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ
(cursuri) SUBVENŢIONATE
ü

Programe de cali icare de nivel II
(cursuri)
- 360 de ore de pregă tire profesională ın
̂
domeniile: tâ mplă rie, confecții textile,
comerț , manichiură - pedichiură / ın
̂ grijire
ș i ın
̂ frumusețare, construcții ș i altele, ın
̂
funcție de solicită rile de pe piață.
ü

Programe de inițiere (cursuri):
ü

Competente TIC 60 de ore de pregă tire profesională ;

ü

Competente Sociale ș i Civice 32 de ore de pregă tire profesională .

Pentru participarea la cursuri se acordă
subvenție, masă și transport.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
se pot obține de la:
Asociația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale FORTUNATIS
Localitatea Apoldu de Sus, nr. 112, județul Sibiu
Telefon: 0040 269 534 380
E-mail: apdesf@yahoo.com;
cnpocu115001@gmail.com
Website: www.fortunatis.ro
Facebook: Dezvoltare Integrată Miercurea Sibiului
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