Situația actuală a proiectului RurActiv
Fundaţia Agapedia România a derulat în perioada 01.02.2012 – 31.01.2014 proiectul „RurActiv
- proiect integrat de creştere a ratei de ocupare în comunele Tărlungeni, Apaţa şi Budila
(Judeţul Braşov)”, având ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de susţinere a
ocupării în comunele Tărlungeni, Budila şi Apaţa (judeţul Braşov).
Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Apaţa, Primăria Comunei
Budila şi Primăria Comunei Tărlungeni. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. –
Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă, „Investește în Oameni!”.
Implementarea proiectului a însemnat: organizarea a 6 cursuri de caliﬁcare; acordarea de
asistenţă specializată în vederea creşterii şanselor de ocupare pentru 212 persoane din
comunele Apaţa, Budila şi Tărlungeni; calificarea a 102 persoane în domeniile baby sitter,
îngrijitoare bătrâni la domiciliu sau mediator sanitar; oferirea de asistență pentru 37 de membri
de familie dependenţi; obținerea unui loc de muncă pentru 21 beneficiari, respectiv realizarea
unei rețele de promotori de dezvoltare locală cu implicarea a 18 beneﬁciari din cadrul
proiectului, persoane inactive din mediul rural, care au susținut echipa de proiect în vederea
promovării și implementării activităților la nivel local.
Activitatea rețelei de promotori a continuat și după finalizarea proiectului, în vederea asigurării
sustenabilității proiectului RurActiv, echipa Fundației Agapedia Romania organizând întâlniri de
informare în cele trei comune, cu implicarea atât a membrilor rețelei de promotori cât și
reprezentanților autorităților publice locale, în vederea creșterii participării populației din mediul
rural pe piața muncii.
Începând cu luna aprilie 2014, Fundația Agapedia România are în derulare un nou proiect
implementat tot cu finanțare europeană, în mediul rural, „RurAbility – proiect integrat de
creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență,
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din
Județul Brașov, derulat în parteneriat ciu Asociația Community Aid Network.
Implementarea lui a însemnat extinderea rețelei de promotori de dezvoltare rurală, cu
implicarea a 11 noi promotori de dezvoltare rurală selectați din alte cinci comune selectate din
județul Brașov: Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș și Ungra.
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