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1. Parteneriatul în cadrul proiectului
”Ia atitudine prin dezvoltare și cunoaștere!”

Beneficiarul proiectului este Fundația Dezvoltare în Europa, furnizor autorizat de
formare profesională. Experiența Fundatiei Dezvoltare in Europa se axează pe 3 direcții:
formare – proiectarea de programe de FPC în conformitate cu nevoile de formare
identificate prin analiza pieței de muncă locale, regionale și naționale; orientarea și
consilierea profesională – servicii de orientare, inclusiv pentru alegerea programelor de
formare, consilierea profesională individualizată și de grup pentru căutarea și găsirea
unui loc de muncă; medierea – Beneficiarul este implicat în organizarea de Job cluburi
prin care pune în legătură forța de muncă locală cu angajatorii locali.
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”Ia atitudine prin dezvoltare și cunoaștere!”
Implementarea proiectului are la bază experiența notorie a tuturor partenerilor implicați și
urmărește abordarea sistemică a formării profesionale ca modalitate de acces pe piața
muncii. Astfel, Partenerul 1 – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova
și Partenerul 2 – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Telorman sunt
instituții publice care aplică politicile și strategiile de ocupare a forței de muncă și formare
profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin stimularea ocupării forței de
muncă, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și prevenirea șomajului,
asigurarea egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă. La nivelul proiectului,
activitatea acestora este concentrată asupra consilierii, orientării și recrutării persoanelor
interesate să se dezvolte într-un mediu concurențial. Astfel, la centrele de informare din cele
două județe, cei interesați beneficiază de servicii de profesionale oferite în mod gratuit, fiind
direcționați către diverse forme de calificare/recalificare/perfecționare.
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”Ia atitudine prin dezvoltare și cunoaștere!”
Partenerul 3, CPI&D SRL este o organizație non guvernamentală, fără scop patrimonial
ce are ca obiectiv principal contribuția la dezvoltarea economică, socială, culturală
echilibrată teritorial și durabilă a tuturor regiunilor României, corespunzătoare nevoilor
și resurselor specifice ale acestora și are ca obiect de activitate promovarea și
desfășurarea oricărei activități legate de accesarea fondurilor și implementarea
programelor educaționale și formative, de perfecționare profesională și vocațională, a
programelor pentru dezvoltarea socială și culturală, de cercetare – dezvoltare.
Partenerul transnațional Innovazione Terziario din Italia contribuie simultan și în egală
măsură la dezvoltarea și promovarea parteneriatului regional și transnațional prin
realizarea de schimburi de experiență de bune practici, în contexul promovării
mobilității ocupaționale și geografice.

2. Agenda vizitei de studiu în ITALIA 8-11 iunie 2015
Vizita de studiu in ITALIA s-a desfășurat în cadrul activității A3.1 Desfășurare vizite de studiu
tematice pentru cunoașterea realității șomerilor și a asistării lor în vederea ocupării într-o țară
membră UE, pe parcursul a 3 zile, în perioada 8-11 iunie 2015.
În prima zi a vizitei, participanții au primit salutul oficial din partea Partenerului
Transnațional Innovazione Terziario, care s-a prezentat, a subliniat rolul său în cadrul
proiectului, și, de asemenea, a prezentat programul aferent vizitei.
Prima vizită realizată a fost la o instituție din domeniul de interes – Verona Innovazione –
Societate specială a Camerei de Comerț și Industrie din Verona și organism de formare
acreditat de Consiliul Regional Veneto pentru sectoarele formare profesională continuă și
orientare. Prin Ghiseul Stagii, Camera de Comerț și Industrie Verona oferă servicii societăților
(selectând candidați pentru stagii de practică) și persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă (inactive, șomeri sau înscrise pe listele agențiilor publice sau private de plasare).
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In cea de-a doua zi a vizitei a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Serviciului pentru
Ocupare Vicenza (Centro per l’impiego Vicenza – AJOFM Vicenza), în cadrul căreia au fost
prezentate instituția și serviciile oferite, importanța și misiunile fundamentale la nivel
regional în ceea ce privește Serviciul Public de Ocupare și piața muncii, structura Serviciului
de Ocupare din Regiunea Veneto: 46 de agenții de plasare publice și private, in 7 județe. Sa discutat despre nivelul ocupațional regional, despre șomajul în rândul tinerilor și
motivele care stau la baza lui (25% dintre tineri sunt șomeri), despre implementarea în
perioada de criză a proiectelor care vizează reintegrarea pe piața muncii a șomerilor cu
vârsta peste 45 de ani. Intâlnirea a favorizat schimbul de bune practici în implementarea
de proiecte europene, inițiative de dezvoltare și colaborare între institutuții publice și
private care contribuie la dezvoltarea locală, regională și teritorială, urmată de o
dezbatere interactivă cu privire la modelele din Italia și cele din România.
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A avut loc vizitarea instituției Confcommercio Vicenza Imprese per l’Italia –
Confcommercio Vicenza Societati Italia, cea mai mare reprezentantă a societăților din
sectorul terțiar a Provinciei Vicenza, având peste 12.000 de societăți asociate din sectorul
comerțului, turismului și serviciilor. Este acreditată de Regiunea Vicenza ca academie de
formare, oferind numeroase cursuri: formare obligatorie, formare continuă, formare
pentru accesarea activităților comerciale, etc. Au fost prezentate parteneriatele
locale/regionale și unele proiecte implementate de instituție prin fonduri FSE și fonduri
Interprofesionale (fonduri din asigurările sociale ale muncitorilor). Intâlnirea a avut ca
scop cunoașterea realității regionale, a inițiativelor pentru combaterea șomajului în
colaborare cu alte instituții din teritoriu prin implementarea de proiecte finanțate din
fonduri regionale și europene, printr-o dezbatere în care s-a plecat de la comparația între
modelul italian și cel românesc.
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În a treia zi a vizitei de studiu, participanții au mers la Consiliul Județean Treviso unde s-au
întâlnit cu reprezentanți ai Serviciul Public de Ocupare Treviso (Centro per l’impiego
Treviso – AJOFM Treviso). A avut loc prezentarea Consiliului Județean Treviso, care are ca
surse de finanțare în special fonduri comunitare, regionale și de stat. S-a discutat despre
rata somajului în provincia Treviso și în Italia, în general, înainte și după criza economică,
despre piața muncii, despre cele două reforme în desfășurare în Italia în prezent: 1.JOBS
ACT – PROFILAREA LUCRĂTORULUI, 2. REFORMA CONSTITUȚIONALĂ – prin AGENȚIA
NAȚIONALĂ PENTRU OCUPARE, care va gestiona un sistem standardizat de măsuri active
prin intermediul unor structuri/ birouri teritoriale.
A urmat o dezbatere interactivă cu privire la modelele din Italia și cele din România.
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S-a vizitat, de asemenea, CONFCOMMERCIO - ASCOM Treviso – Asociația Comerțului,
Turismului și Serviciilor din Treviso. Organizația a aderat la Confcommercio Italia și are ca
asociați peste 6000 de instituții și societăți cărora le acordă consultanță. Colaborează cu 3
confederații sindicale din domeniile comerț, turism și servicii. Este implicată în numeroase
proiecte de formare adresate atât angajaților cât și angajatorilor. În cadrul intâlnirii a fost
prezentat Biroul de Formare și Actualizări pentru Întreprinderi, de Asistență și Consultanță
în domeniul ocupării precum și reformele pe care le-a facut Italia în domeniul ocupării
forței de muncă, în perioada de criză. Prezentarea a fost urmată de o dezbatere interactivă
și comparații între modelele din Italia și cele din România.
Vizita la această organizație a vizat schimbul de bune practici în implementarea de
reforme, proiecte locale și europene, inițiative de dezvoltare și colaborare între instituții
publice și private.
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3. Feedback-ul participanților
In cea de-a 4-a zi s-a desfășurat evaluarea experienței transnaționale. Participanții au
oferit feedback pozitiv organizatorilor cu privire la activitatea desfășurată în cadrul
acestei vizite de studiu. În urma discuțiilor au fost lansate propuneri pentru tematici de
interes, care pot fi abordate în ghidul de bune practici ce va fi elaborat în cadrul
prezentului proiect: modele din Italia, modele din România, Strategia Europeană pentru
Ocupare și politicile pentru muncă, noul context de lucru din cadrul companiilor,
motivarea angajaților și munca în echipă, dezvoltarea programelor de integrare
ocupațională, formarea profesională non formală în societatea actuală, structura unui
standard ocupațional, obiectivele procesului de formare, caracteristicile cursantului
adult, abilitățile cognitive care intervin în procesul de învățare autonoma/individualizată,
conceptul de monitorizare a procesului de formare, conceptul de monitorizare a
procesului de pregătire și principalele sale caracteristici, finalitatea programelor și a
acțiunilor de formare, evaluarea procesului de învățare, etc.
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Participanții
la
vizită
au
completat
chestionare
de
evaluare vizită de studiu. În
ceea ce privește organizarea
vizitei (transport, cazare, masă,
timp alocat vizitei, ospitalitatea
organizatorilor),
toti
participanții au ales varianta
“Mulțumit”.
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În ceea ce privește programul
vizitei de studiu (interesul
pentru subiectele abordate,
calitatea experților întâlniți,
interesul pentru bunele practici
abordate,
îmbogățirea
competențelor
inițiale),
participanții au ales dintre cele 3
variante de răspuns (scăzut,
mediu, ridicat) a 3-a variantă –
nivel ridicat.
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Cât privește bilanțul vizitei
de studiu (“Vizita a fost utilă
pentru
îmbogățirea
cunoștintelor
dvs.
profesionale?”), participanții
au ales dintre cele 2 variante
de răspuns (Nu și Da) a 2-a
variantă – Da.
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