
Programul de dezvoltare personală

Dezvoltat cu sprijinul partenerului britanic Goals UK cic, 
programul de dezvoltare personală creat în cadrul proiectului, a 
fost adaptat nevoilor persoanelor fără un loc de muncă, 
urmărind, printre altele, creșterea nivelului de încredere în 
capacitatea proprie de integrare pe piața muncii și eficientizarea 
abordării procesului de identificare și accesare a unui loc de 
muncă.

Programul de dezvoltare personală s-a bucurat de un mare succes 
în rândul participanților, maximizând beneficiile serviciilor de 
ocupare asupra acestora.

„Mulţumesc foarte mult pentru desfăşurarea programului cu 
atâta dăruire. La acest curs am învăţat foarte multe despre mine şi 
despre ceilalți. [...] Şi, noua mea atitudine m-a ajutat să-mi 
găsesc un job. La doar o săptămână după curs, am susținut un 
interviu [...] şi am fost angajată, începând cu data de 1 octombrie. 
Aşadar, în cazul meu, programul a dat rezultate. :) Mulţumesc 
încă o dată şi sper să auzim numai de lucruri bune! ”

         (A. Ț. - participantă la programul de dezvoltare personală)

31 de sesiuni de dezvoltare 
personală desfășurate 

în cele 3 regiuni

303 participanți la sesiunile 
de dezvoltare personală

PARTENERIAT PENTRU OCUPARE
în regiunile București-Ilfov, Sud-Vest și Sud Muntenia

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României.

Fundația Motivation România
multumește membrilor echipei precum și 

partenerilor săi pentru eforturile depuse și 
realizările obținute în cadrul proiectului!

Fundația Motivation România
Noiembrie 2015

Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în oameni!

PARTENERIAT PENTRU OCUPARE

în regiunile București-Ilfov, Sud-Vest și Sud Muntenia

Activități și rezultate obținute

www.motivation.ro



Unde? Când?

Proiectul a fost implementat în 3 regiuni (București-Ilfov, Sud-
Vest și Sud Muntenia), în mediul urban și rural, în perioada 31 
Martie 2014 – 30 Noiembrie 2015.

Grupul țintă a fost alcătuit din șomeri, persoane inactive, 
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane care au 
părăsit timpuriu școala.

Echipa proiectului a fost alcatuită din experți ai tuturor 
partenerilor: Fundația Motivation România, Goals UK cic, 
Fundația Special Olympics din România, HR Specialists, 
AJOFM Ilfov, AJOFM Gorj și AJOFM Giurgiu.

Proiectul și-a propus facilitarea integrării pe piața muncii a 
persoanelor fără un loc de muncă, oferind un set de servicii 
integrate, menite să conducă la creșterea capacității de ocupare a 
acestora.

Toate serviciile proiectului au fost concepute pentru a fi oferite 
într-o manieră personalizată, astfel încât să răspundă nevoilor 
reale și diferite ale beneficiarilor din cele 3 regiuni.

Pentru cine?

De către cine?

Servicii de ocupare oferite

Informare și consiliere profesională
pentru un număr de 950 de persoane din cele 3 regiuni.

- Evaluarea inițială a nevoilor
- Ședințe individuale și de grup cu tematica specifică 

de ocupare, în conformitate cu obiectivele 
planurilor individualizate de acțiune

distribuția pe regiuni a beneficiarilor de informare și consiliere profesională

Beneficiarilor li s-a oferit 
posibilitatea calificării în 
meserii solicitate pe piața 
muncii, în funcție de 
pregătirea, abilitățile și 
interesele acestora.

38 de cursuri de formare profesională derulate
14 cursuri de calificare nivel 1
2 cursuri de calificare nivel 2

22 de cursuri de inițiere/perfecționare/specializare
642 de participanți la instruire (36% din mediul rural)
629 de persoane certificate (98% din număr cursanți)

Mediere pe piața muncii.
Burse ale locurilor de muncă. Job Club-uri

Beneficiarii proiectului au avut posibilitatea să participe 
săptămânal la activitățile Job Cub-urilor, având acces la ziare, 
internet și la instruiri pe teme specifice, au primit informații 
privind locurile de muncă și au fost puși în legătură cu 
angajatorii.

6 Burse ale locurilor de muncă în cele 3 regiuni:
București (2), Drobeta - Turnu Severin, Târgu Jiu,

Orbeasca (Giurgiu) și Ploiești
212 participanți la cele 6 Burse

dintre care, 191 de persoane au beneficiat de instruire 
profesională

214 sesiuni de Job Club organizate - 616 participanți
 

603 persoane au beneficiat de servicii de mediere
 

115 beneficiari și-au găsit un loc de muncă 
(46 din reg. SV, 42 din reg. BI, 27 din reg. SM) 

Cele mai frecvente domenii / funcții în care s-au angajat 
beneficiarii proiectului sunt:

       -  ADMINISTRATIV (asistent manager, secretară, etc.);
       -  RESURSE UMANE;
       -  COMERȚ (lucrător în comert, casier, manipulant 
          marfuri, etc.);
       -  LĂCĂTUȘ MECANIC;
       -  BUCĂTAR, PATISER

80 de participanți la Cursul de Competențe 
Antreprenoriale

6 persoane au inițiat propria afacere având ca obiect de 
activitate: administrarea imobilelor, activități referitoare la 
sănătatea umană, activități auxiliare intermedierilor financiare, 
comerțul cu amănuntul, alte forme de învățământ, plasarea forței 
de muncă.

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ 
PENTRU INIȚIEREA UNEI AFACERI
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