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INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ
Proiectul “Incluziune socială pentru o viață mai bună” implementat de Institutul
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu ARHIEPISCOPIA TOMISULUI,
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ
CONSTANȚA şi S.C. VENT CONSULTING TEAM S.R.L are ca obiectiv general facilitarea accesului la educație prin formare profesională și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoanelor cu dizabilități, tineri peste 18
ani care părăsesc sistemul de protecție socială), ce au reşedinţa pe raza teritorială a
județelor București, Ilfov, Constanța, Galați, Tulcea, Brașov și Vrancea din Bucureşti Ilfov și Centru Sud – Est.
Prin activităţile proiectului se urmăreşte să se creeze securitate emoţională persoanelor
vulnerabile, să stimuleze motivația lor de a se integra în societate, să alcătuiasca un sistem
de valori pe care să-l urmeze și să-l respecte membrii grupului țintă, să îmbunătățeasca
abilitățile sociale, să stimuleze încrederea în sine și nevoia de a se alătura unui grup social
și profesional, să-i învețe pe aceștia principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranța de sine, autocontrolul și ultimul, dar nu cel din urmă, să creeze premise de
reintegrare în familiile naturale.

Prin acest proiect echipa noastră își propune:
- Creșterea șanselor de integrare socio-profesională prin funizarea serviciilor de informare
și consiliere profesională pentru 1417 persoane vulnerabile dintre care 957 persoane de
etnie romă, 220 persoane cu dizabilități si 240 tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul
de protecție socială prin furnizarea serviciilor de informare și consiliere profesională
- Furnizarea în vederea ocupării de programe de formare profesională pentru un număr de
1176 persoane ca fiind persoane vulnerabile și supuse riscului de excluziune socială (816
persoane etnie romă, 120 persoane cu dizabilități și 240 tineri peste 18 ani după ieșirea din
sistemul de protecție socială) selectate dintre persoanele informate si consiliate profesional
- Înființarea unui Centru de Incluziune Socială în
București pentru persoanele supuse riscului de
marginalizare și excluziune socială.

Public ţintă:

- Persoane de etnie romă
- Persoane cu dizabilități
- Tineri peste 18 ani după ieșirea din sistemul de protecție socială

CURSURI GRATUITE:

● Lucrător în izolaţii
● Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport
● Ospătar
● Electrician constructor
● Expert local pe problemele romilor
● Maseur
● Barman
● Contabil
● Competenţe sociale şi civice
● Competenţe antreprenoriale
● Competenţe informatice
● Competenţe în limbă străină (limba engleză)
Cursurile de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire ce va
consta în două probe: cea teoretică (scrisă) şi cea practică. După examenele de absolvire participanţii vor primi Certificate de Absolvire sau Calificare (după caz) însoţite
de Suplimente Descriptive cu competenţele profesionale dobândite (recunoscute de
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul
Educaţiei Naţionale).

Actele necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională gratuite:
a). Copie carte de identitate
b). Copie certificat de naştere
c). Copie certificat de căsătorie (pentru doamne dacă este cazul)
d). Copie după ultima diplomă/adeverinţă de studii (minim studii generale – 8 clase)
e). Copie certificat de handicap/declarație de apartenență la etnia romă
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Competenţele specifice ocupaţiilor pentru care se organizează
cursurile de formare profesională GRATUITE:
MASEUR

1. Comunicarea la locul de muncă
2. Aplicarea NPM , PSI și protecția mediului
3. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare
4. Asigurarea perfecționării profesionale
5. Întocmirea documentelor de evidență
6. Planificarea ședințelor de masaj
7. Pregătirea cabinetului de masaj
8. Aplicarea drenajului limfatic
9. Aplicarea masajului reflexogen
10. Aplicarea masajului somatic
11. Aplicarea masajului terapeutic
12. Autopregătirea în vederea efectuării masajelor
13. Stabilirea tehnicilor și formelor de masaj

LUCRĂTOR ÎN IZOLAȚII
1.Comunicare și numerație
2.Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
3.Comunicarea în limba modernă
4.Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței
5. Igiena și securitatea muncii
6. Lucrul în echipă
7. Organizarea locului de muncă
8. Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
9. Tranziția de la școală la locul de muncă
10. Rezolvarea de probleme
11. Satisfacerea cerințelor clienților
12. Noțiuni generale despre construcții
13. Materiale de construcții și instalații
14. Planuri de construcții
15. Prelucrarea materialelor
16. Izolații hidrofuge sub pereți din zidărie
17. Izolații termice la pereți
18. Izolații fonice la pereți

EXPERT LOCAL PE PROBLEMELE
ROMILOR
1. Planificarea activităților
2. Asigurarea respectării normelor de securitate și
sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
3. Informarea membrilor comunității
4. Asigurarea respectării drepturilor membrilor comunității
5. Desfășurarea activităților

OSPĂTAR
1. Comunicare si numeratie
2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
3. Comunicare în limba straina
4. Asigurarea calitatii
5. Dezvoltare personala
6. Igiena si securitatea muncii
7. Lucrul în echipa
8. Organizarea activitatii unitatilor de alimentatie si
turism
9. Promovarea produselor si serviciilor
10. Psihologia consumatorului
11. Evidenta operativa
12. Servirea preparatelor
13. Servirea bauturilor
14. Alcatuirea meniurilor
15. Comportament profesional

ELECTRICIAN CONSTRUCTOR
1. Lucrul în echipă
2. Comunicarea interactivă la locul de muncă
3. Dezvoltarea profesională
4. Organizarea locului de muncă
5. Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM și în
domeniul situațiilor de urgență
6. Întreținerea echipamentelor de lucru
7. Asigurarea calității lucrărilor executate
8. Aplicarea normelor de protecție a mediului
9. Montajul traseelor de cablu
10. Pozare cabluri și conductoare
11. Realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor
de joasă și medie tensiune
12.Montajul instalațiilor electrice aferente echipamentelor
termice, sanitare și HVAC
13. Montarea tablourilor electrice de distribuție
14. Realizarea instalației de paratrăsnet și a prizei de
pământ

BARMAN

AGENT DE CURĂȚENIE CLĂDIRI ȘI
MIJLOACE DE TRANSPORT
1. Comunicarea la locul de muncă
2. Lucrul în echipă
3. Aplicarea normelor de PM și PSI
4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
5. Planificarea activității proprii
6. Utilizarea sculelor și utilajelor cu acționare manuală
7. Utilizarea utilajelor cu acționare electro-mecanică
8. Utilizarea utilajelor acționate prin motoare cu ardere
internă
9. Întreținerea echipamentelor de lucru
10. Pregătirea operației de curățare
11. Salubrizarea vagoanelor de cale ferată
12. Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
13. Curățarea incintelor
14. Curățarea interioară a aeronavelor

COMPETENŢE ANTREPRENORIALE

1. Comunicare interpersonală
2. Lucru în echipă
3. Dezvoltarea personală şi perfecţionarea profesională
4. Iniţiativă
5. Creativitate
6. Inovaţie
7. Asumarea riscurilor
8. Antreprenoriat
9. Noţiuni de management
10.Noţiuni de marketing
11. Tehnici de negociere

COMPETENȚE INFORMATICE

1. Noțiuni generale despre internet
2. Crearea de documente Microsoft Word
3. Înțelegerea termenilor de hardware, software și rețele
4. Trimitere/primire e-mailuri
5. Realizarea operațiilor de bază cu datele dintr-o foaie
Excel
6. Familiarizarea cu programul Microsoft PowerPoint
2007
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1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
2. Efectuarea muncii în echipă
3. Aplicarea NPM şi PSI
4. Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat
5. Organizarea locului de muncă în vederea începerii
activităţii
6. Curăţarea şi depozitarea obiectelor de inventar
7. Gestionarea stocurilor de băuturi şi materiale necesare
8. Încasarea contravalorii serviciilor oferite
9. Pregătirea băuturilor de bar
10.Pregătirea tonomatelor de servire
11.Preluarea comenzilor clienţilor
12.Servirea clienţilor la bar

CONTABIL

1. Comunicare interpersonală
2. Lucru în echipă
3. Dezvoltarea profesională
4. Planificarea activității
5. Gestionarea și arhivarea documentelor
6. Utilizarea PC
7. Întocmirea/completarea documentelor primare
8. Contarea operațiunilor patrimoniale
9. Efectuarea de calcule specifice
10. Completarea registrelor contabile
11. Întocmirea balanței de verificare
12. Evaluarea patrimonială
13. Întocmirea bilanțului contabil
14. Transmiterea documentelor specifice

COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE

1. Comunicare interpersonală
2. Leadership
3. Lucru în echipă
4. Dezvoltare personal și perfecționare profesională
5. Educație civică
6. Relaționare socială
7. Relația dintre furnizor și beneficiar

COMPETENȚE IN LIMBĂ STRAINĂ
(LIMBA ENGLEZĂ)

1. Capacitatea de a utiliza şi dezvolta competenţe lingvistice în limba engleză
2. Capacitatea de exprimare orală
3. Capacitatea de exprimare în scris
4. Capacitatea de înţelegere a unui text scris în limba
engleză
5. Capacitatea de înţelegere a unui mesaj oral în limba
engleză

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane împreună cu Arhiepiscopia Tomisului,
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța şi S.C. Vent
Consulting Team S.R.L
- o echipă pentru resursele umane Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Solicitant al acestui proiect, este o instituţie de
prestigiu, recunoscută la nivel național și internațional, ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul
României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.
Implicarea Institutului în viaţa organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii
acestor organizaţii, formaţi în cadrul Institutului în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale
dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoană juridică în anul 2000 şi are ca
scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale,
formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.
Solicitantul desfăşoară regulat activităţi de consiliere, orientare şi formare profesională și manifestă o
preocupare permanentă pentru dezvoltarea potenţialului resurselor umane îndeosebi din rândul persoanelor din
categorii vulnerabile, a elevilor și studenților, a șomerilor și nu în ultimul rând a persoanelor angajate.
Prin aceste activități se dorește să se stimuleze motivatia lor de a se integra în societate, să alcătuiască un sistem
de valori pe care să-l urmeze și să-l respecte membrii grupului țintă, să îmbunătațească abilitățile sociale, să
stimuleze încrederea în sine și nevoia de a se alătura unui grup social și profesional, să-i învețe pe aceștia principiile care decurg din traiul independent, autonomia, siguranța de sine, autocontrolul și ultimul, dar nu cel din
urmă, să creeze premise de reintegrare în familiile naturale.
În acest mod, pe termen lung, se asigură creșterea competitivității și facilitarea menținerii pe piața
muncii, în concordanță cu aspirațiile profesionale ale acestora și cu necesitățile pieței muncii din domeniile
vizate de proiect. Prin programele de formare profesională, beneficiarii dobândesc competențe pentru care
există cerere pe piața forței de muncă, crește nivelul lor de angajabilitate, se creează instrumentul de acces
către angajatorii din zonă.
Arhiepiscopia Tomisului - Partener în cadrul proiectului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, a Bisericii Ortodoxe Române. Proiectele desfășurate în Arhiepiscopia Tomisului prin Departamentul Social Misionar sunt realizate prin 20 de furnizori de servicii sociale.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța - Partener în cadrul
proiectului a conștientizat importanța și impactul resurselor umane asupra oricărei activități de dezvoltare a
resurselor umane, motiv pentru care a sprijinit în permanență inițiativele parteneriale între actorii din mediul
rural. De asemenea, Partenerul 2 a dezvoltat o serie de inițiative parteneriale cu localitățile învecinate anterior
realizării prezentului proiect, orientate spre facilitarea schimbului de bune practici și spre implementarea unor
măsuri integrate de dezvoltare simultană a potențialului regiunii acoperită de respectivele localități. Partener 2
a manifestat o preocupare permanentă pentru dezvoltarea potențialului resurselor umane din mediul urban și
rural, în scopul asigurării unui nivel optim de pregătire a acestora, capabil să le garanteze un acces facil la
formare profesională și la piața muncii.
S.C. Vent Consulting Team S.R.L - Partener în cadrul proiectului, este o societate comercială cu o
vastă experiență în domeniul managementului de proiect, în domeniul implementării proiectelor finanțate din
fonduri europene nerambursabile și în domeniul desfășurării campaniilor de informare și publicitate aferente
unor astfel de proiecte. Misiunea companiei o reprezintă atât promovarea serviciilor, consolidarea poziţiei pe o
piaţă în plină expansiune, cât şi continuarea dezvoltării calităţii prin investiţii în tehnologii cât mai puţin poluante, dar totodată şi prin investiţii în resursa umană. Avand in vedere experienta vastă în domeniul managementului de proiect, în domeniul scrierii și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și în domeniul publicității unor astfel de proiecte, dispune de experienta și resursele necesare pentru
implementarea proiectului.

Inscrierea persoanelor interesate în program se face la:
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Mun. Constanţa, Str. I.G. Duca, Nr. 46
Tel/Fax: 0241616310; 0341425307
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Mun. Bucureşti, Str. Doamnei Nr. 17-19, Clădirea Romanoexport, cam 304, Sector 3
Tel/Fax: 0213155543; 0213155553
Arhiepiscopia Tomisului
Mun. Constanta, Str. Arhiepiscopiei nr.23
Tel/Fax: 0241614020
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța
Mun. Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, cam. 124,
Tel/ Fax: 0341176415 / 0341176416
S.C. Vent Consulting Team S.R.L
Mun. București, Strada Zinca Golescu, Numarul 13A, sector 6
Tel/Fax: 0213128457
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