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DESFASURAREA ACTIVITATII A2.3 IN PERIOADA APRILIE-IUNIE 2019 IN CADRUL
PROIECTULUI POCU/138/4/1/114085
„COMBATEREA SARACIEI PRIN MASURI INOVATIVE”

In perioada Aprilie-Iunie 2019 Coordonatorul programelor de formare s-a
intalnit cu membrii grupului tinta. Obiectivul acestor intalniri a fost
prezentarea urmatoarelor: lista cursuri disponibile, modalitate desfasurare
cursuri de calificare, durata cursuri, competente dobandite in urma participarii,
avantajele materiale obtinute in urma participarii la curs, oportunitati de
angajare dupa finalizarea cursului).
Au fost realizate chestionare, prin intermediul carora membrii grupului tinta
si-au prezentat interesul de a participa la cursurile de formare profesionala din
cadrul proiectului.
Au fost realizate centralizatoare lunare ce cuprind informatii precum: nume,
prenume, CNP, telefon, data intalnirii. De asemenea au fost realizate si tabele
cu optiunile alese de catre membrii grupului tinta.
Au fost realizate si statistici referitoare la optiunile alese de catre membrii
grupului tinta.
In luna Iunie 2019, in urma comunicarii cu furnizorul externalizat de consiliere,
Coordonatorul program formare a preluat informatii cu privire la membrii
grupului tinta care si-au exprimat dorinta cu privire la participarea la cursurile
de formare profesionala din cadrul proiectului. Coordonatorul a luat legatura si
s-a intalnit cu membrii grupului tinta in vederea detalierii activitatii de formare
profesionala. In acele intalniri au fost colectate documentele lipsa si au fost
realizate repartizari pe cursuri. Au rezultat 13 tabele centralizatoare.
In baza centralizatoarelor lunare si a intalnirilor cu membrii grupului tinta, sau intocmit rapoarte lunare cu privire la intalnirile cu membrii grupului tinta
in cadrul Activitatii 2.3 Formare profesionala continua.

