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Lansarea proiectului “ ADAPT : Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”
POSDRU/165/6.2/S/141595
RU EUROPE S.R.L. în calitate de beneficiar, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia
Copilului Galati, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Arges, Fundatia Lumina in Suflet si
Centro de Estudios Infer S.L. , în calitate de parteneri , anun ă lansarea proiectului “ ADAPT : Dreptul la EgAlitate
si Acces pe Piata muncii” POSDRU/165/6.2/S/141595, proiect desfășurat prin Programul Opera ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”INVESTESTE ÎN OAMENI!”, Axa prioritară nr. 6: „ Promovarea
incluziunii sociale ”, Domeniu Major de Interven ie 6.2: ’’Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile
pe piata muncii ’’
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului egal la educatie , ocupare si la dezvoltarea unei
cariere ,in vederea crearii unei societati inclusive si coezive , cu ajutorul unui set integrat de masuri de informare ,
formare si promovare , precum si a unor programe specifice de crestere a randamentului serviciilor sociale.
Acest proiect contribuie la imbunatatirea serviciilor sociale dedicate reinsertiei socio-profesionale a persoanelor
vulnerabile , la stimularea alternativelor flexibile de ocupare a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor de etnie roma,
a tinerilor peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului si contribuie la cresterea calitatii
fortei de munca ocupate.
Principalele activitati realizate în cadrul proiectului sunt servicii de informare și sensibilizare, de consiliere si
dezvoltare personala , servicii de cercetare , activitati de formare profesionala, activitati transnationale de instruire.
Programele de formare pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile constau in organizarea a 34 cursuri de
calificare de nivel 1, 2 si 3, pentru 780 persoane, in Regiunile Sud Est si Sud Muntenia. Directiile programelor de
formare se enumera mai jos, acestora adaugandu-se si alte programe de formare, in functie de rezultatele etapei de
investigatie a pietei muncii: Sector constructii: Dulgher-tamplar-parchetar, nivel 2 / Lacatus constructii metalice- nivel 2
/ zugrav-tapetar-ipsosar-vopsitor - nivel 2 / Lucrator finisor pentru constructii ; Confectioner asamblor de produse si
articole din carton, textile si materiale similare– nivel 1; Confectioner articole din hartie - nivel 1; Lucrator in comert nivel 1; Operator prelucrare si validare date - nivel 2; Tehnician masor - nivel 3.
La finele acestui proiect ne-am propus să ob inem ca rezultate :12 cursuri de de formare profesionala
autorizate, instruirea a 894 de persoane prin programele de formare furnizate (780 de persoane prin programe de
calificare si 114 prin cursuri de intiere/perfectionare/specializare , 734 de persoane certificate in urma participarii la
programele de formare furnizate , 34 programe de formare organizate,6 cursuri de initiere/specializare organizate .
Pentru informa ii suplimentare privind proiectul, vă rugăm să ne contactaţi la: braila@ru-europe.org sau direct
la tel: 0239 610 045; Mob: 0729 321 866.
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