FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 *INCLUZIUNEA SOCIALA SI COMBATEREA SARACIEI
Prioritatea de investiții: 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract de finanțare nr. POCU/138/4/1/114085

Activitati desfasurate in cadrul SA2.3 Formare profesionala continua, in
perioada 01.07.2019 – 30.09.2019, proiect: Combaterea saraciei prin
masuri inovative, POCU/138/4/1/114085
In perioada de raportare Coordonatorul programelor de formare a verificat documentele de grup tinta
in vederea intocmirii centralizatoarelor cu persoanele participante la prezentarea activitatilor de
formare profesionala continua. De asemenea, acesta a contactat o parte din membrii grupului tinta in
vederea realizarii urmatoarelor: stabilirii intalnirilor cu acestia, in vederea prezentarii proiectului, a
cursurilor din cadrul proiectului, modalitatea de desfasurare a cursurilor, competentele dobandite in
urma participarii, oportunitatile de angajare dupa finalizarea cursului, etc.
De asemenea, acesta s-a intalnit cu membrii grupului tinta selectati, iar in urma acestor intalniri a
realizat un tabel centralizator aferent fiecarei luni in care se regasesc datele persoanelor,
optiunileacestora cat si datele intalnirilor cu acestia, ulterior intocmind un rapot aferent fiecarei luni
de raportare.
Expertii animare grup tinta, in perioada de raportare au desfasurat urmatoarele activitati:
- Informarea grupului tinta cu privire la documentele pe care trebuie sa le prezinte pentru a
putea participa la activitatie propuse;
- Informarea grupului tinta cu privire la programul si locatia unde se desfasoara activitatea de
informae, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii;
- Prezentarea importantei participarii la activitatile desfasurate in cadrul proiectului;
- Descrierea scopului participarii la aceasta activitate;
- Informarea membrilor grupului tinta cu privire la documentele necesare la participarea
activitatii dorite;
- Prezentarea etapelor programuluji de initiere in competente antreprenoriale, ce s-a desfasurat
in lunile August si Septembrie;
- Prezentarea activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului;
- Prezentarea etapelor procesului de selectie a grupului tinta, etc.

