GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE
ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU

WorkAbility
Inițiativă multidisciplinară de creștere a ratei de
ocupare și a capacității de ocupare a șomerilor
de lungă durată și a persoanelor inactive pe piața
muncii din Județul Brașov

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE

FUNDAȚIA AGAPEDIA
ROMÂNIA
Fundaţia Agapedia România a fost înfiinţată în august 1995, cu
misiunea de a îmbunătăţi calitatea vieţii copiilor și familiilor aflate
în dificultate, de a contribui la dezvoltarea sistemului de protecţie a
copilului și de a crea servicii sociale și medicale eficiente.
Fundaţia AGAPEDIA România este membră a reţelei internaţionale
AGAPEDIA, alături de Jurgen Klismann AGAPEDIA Stiftung
Germania, Fundaţia AGAPEDIA Moldova și Fundaţia AGAPEDIA
Bulgaria.

La nivel naţional și local Agapedia este membră a Reţelei de Sprijin
Comunitar din Brașov, membră a Federaţiei Organizaţiilor NonGuvernamentale pentru Copil și a Federației ONG-urilor Sociale din
Transilvania.
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Fundația AGAPEDIA România are 20 ani de experiență în dezvoltarea
de servicii sociale, medicale și educaționale incluzând servicii de
prevenire a separării copilului de familia sa, precum și de protecție
specială a copilului lipsit temporar de ocrotirea părintească și servicii
de asistență socio-medicală pentru persoanele marginalizate social.

EXPERIENȚA AGAPEDIEI ÎN
IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU
FINANȚARE EUROPEANĂ
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1.

„RurActiv – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare
în comunele Tărlungeni, Budila și Apața, din judetul Brașov”
cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013 „Investește în Oameni!”

2.

„RurAbility - proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a
persoanelor ocupate în agricultura de subzistentă, persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul
rural din Judeţul Brașov” cofinanțat prin Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în Oameni!”

3.

„Acces la broadband și servicii conexe pentru Fundația
Agapedia România” proiect cofinanţat prin Fondul European
de Dezvoltare Regională.

„WorkAbility” ÎN CIFRE
(Până la data publicării acestui material8 septembrie 2015)

•

376 persoane incluse în grupul țintă, 329 persoane participante
la activități, din care:
•
263 șomeri de lungă durată, din care:
•
90 șomeri tineri de lungă durată (15-26 ani)
•
113 total persoane inactive

•

din care 261 femei

•

Grup țintă pe localități:
•
•
•
•
•
•
•

145 persoane Săcele
60 persoane Rupea
51 persoane Făgăraș
46 persoane Brașov
32 persoane Victoria
24 persoane Bran
18 persoane Zărnești

•

12 cursuri organizate, din care:
•
11 serii de curs de nivel I (Lucrător în comert, Cameristă)
•
1 serie curs de specializare (competențe antreprenoriale)

•

252 participanți la cursurile de calificare și de specializare

•

232 persoane certificate

•

315 persoane consiliate / orientare acces pe piața muncii

•

31 persoane angajate

•

3 cursuri autorizate ANC (lucrător în comerț, cameristă,
competențe antreprenoriale).
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OBIECTIVUL GENERAL
Proiectul WorkAbility are ca obiectiv general îmbunătățirea
capacității de ocupare a 270 de persoane inactive și șomeri de
lungă durată din Județul Brașov, din care minim 50% vor fi femei și
minim 30% vor fi tineri.

GRUPUL ȚINTĂ, INIŢIAL, AL
PROIECTULUI
270 de persoane, din care:
• 180 de șomeri de lungă durată, din care:
•
minim 90 femei
•
45 șomeri tineri
•
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90 de persoane inactive, din care:
•
minim 45 femei
•
minim 27 tineri

PARTENERUL PROIECTULUI
- Asociația Community Aid Network
Asociaţia Community Aid Network (Rețeaua CAN) a fost înfiinţată
în 2008 cu scopul de a dezvolta societatea civilă din România
prin sprijinirea organizaţiilor negurvernamentale și nonprofit care
își desfășoară activitatea în domeniile: asistenţă socială, educaţie,
sănătate, dezvoltare comunitară.
Rețeaua CAN este un promotor al integrării socio-economice a

copiilor și tinerilor aflați în situatie de risc și un intermediar între
ONG-urile din Brașov, având ca instrument principal portalul
canbv.ro, prin intermediul căruia publicul larg este informat cu
privire la noutățile din sectorul nonprofit, facilitând de asemenea
interacţiunea, schimbul de informaţii și de experienţă între
organizaţiile implicate în proiecte sociale.
Rolul Rețelei CAN în proiectul “WorkAbility”:
• promovarea activităților proiectului,
• publicarea lunară a unui articol de promovare a
proiectului pe website-ul propriu,
• publicarea trimestrială a unui articol de promovare
a proiectului în revista online destinată ONG-urilor și
mediului de afaceri pe care o administrează,
• implicarea în organizarea celor 2 conferințe de presă și
• identificarea locurilor de muncă.
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LOCALITĂȚI DE
IMPLEMENTARE
1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
Făgărașul este municipiu de categoria a III-a, obţinând acest statut
în anul 1979 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 282/27 iulie 1979.
În cadrul judeţului Brașov, municipiul Făgăraș este al doilea oraș ca
mărime și este situat în partea sud-vestică a acestuia în zona central
nordică a depresiunii cu același nume.
Făgărașul se află la o distanţă de 66 km de Brașov și 76 km de Sibiu,
fiind cel mai apropiat municipiu de “Km 0 al României”.
Număr de gospodării (locuinţe): 14.490 din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă
14000
• canalizare
13800
• gaze
urale nat
14000
• electricitate
14200
• telecomunicaţii
8000
Total populaţie 30.714 (conf. recensământului din 2011) din care:
• români
84.17%
• maghiari
3.43%
• romi
3.48%
• alte naţionalităţi
0.71%
Domeniul social
• ocuparea forţei de muncă, nivelul șomajului - 1054 șomeri
la 01.02.2010
• aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forţei de
muncă - 100 persoane angajate.
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• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat – 300 persoane
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/FAGARAS.htm

2. ORAȘUL RUPEA
Orașul Rupea este situat la 65 km de Municipiul Brașov. Altitudinea
451 m față de nivelul mării. Este punct de trecere din Valea Oltului
în Valea Târnavelor, situat în zona de contact dintre Podișul
Transilvaniei și Carpații Orientali.
Număr de gospodării (locuințe) 1.942, din care racordate la :
• alimentare cu apa potabilă
1.356
• canalizare
1.280
• gaze naturale
1.590
• electricitate (locuri consum)
2.315 persoane fizice
Total populație 5.269 (conf. recensământului din 2011), din care:
• români
68.15%
• maghiari
18.5%
• romi
6.83%
• germani
1.55%
• alte naționonalități
0.01% (croați, italieni)
Domeniul social
• ocuparea forței de muncă, nivelul șomajului: 305
persoane, din care: 139 femei
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat - 639 persoane ajutor social (adulți +
copii)
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/RUPEA.htm
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3. MUNICIPIUL SĂCELE
Municipiul Săcele este situat în partea de sud-est a județului
Brașov, în imediata vecinătate a municipiului Brașov (la 15 km față
de centrul municipiului Brașov), fiind străbătut de DN 1 A (BrașovVălenii de Munte-Predeal) și de DN 1 (București-Brașov, principala
arteră națională).
Număr de gospodării (locuințe): 10.340, din care racordate la :
• alimentare cu apă potabilă:
10.200
• canalizare:
7.000
• gaze naturale:
10.000
• electricitate:
10.100
Total populaţie 30.798 locuitori (conf. recensământului din
2011), din care :
• români:
65.64%
• maghiari:
20.16%
• romi: declarați 1.06% (neoficial 8000-9000 persoane)
• Alte etnii:
0.31%
Domeniul social
• ocuparea forței de muncă, nivelul șomajului: în 2009 –
1.220 de șomeri, rata șomajului fiind de 15, 95%
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat: Nr. total de dosare: 784, din care:
• active:
755
• suspendate:
29
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/SACELE.htm
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4. ORAȘUL VICTORIA
Orașul Victoria este unul din cele 9 orașe ale județului Brașov situat
în partea cea mai de vest a acestuia, la poalele munților Făgăraș și
în partea de nord a acestora. Se află la o altitudine de circa 650 m.
Distanțele față de cele mai apropiate reședințe de județ sunt: 100
km față de Brașov și 60 Km față de Sibiu. În vecinatate se mai află
municipiul Făgăraș, la o distanță de 35 km.
Număr de gospodării (locuințe): 3.190 locuințe la bloc și 220
case particulare, din care racordate la:
• alimentare cu apa potabila:
toate
• canalizare:
toate
• gaze naturale: locuințe la bloc:
toate
• case particulare :
110
• electricitate:
toate
Total populație: 7.386 locuitori (conf. recensământului din
2011), din care:
• Români:
93.51%
• Alte naționalități
1.31%
Domeniul social
• ocuparea forței de muncă, nivelul șomajului: numărul
persoanelor beneficiare de indemnizație de ajutor de
șomaj - 233
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat: 39 titulari - persoane fizice și / sau familii
beneficiare.
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/VICTORIA.htm
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5. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
Orașul Zărnești este situat în partea de sud-vest a depresiunii „Ţara
Bârsei”, la 30 de km faţă de municipiul Brașov și 11 km faţă de orașul
Râșnov. Zona de influenţă a orașului Zărnești se suprapune aproape
în întregime pe relief montan.
Număr de gospodării (locuinţe) 8.143, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă
3.331
• canalizare
470 (340 case, 130 blocuri)
• gaze naturale
5.340
• electricitate
8.267
Total populaţie: 23.476 (conf. recensământului din 2011), din
care:
• români:
88.2%
• maghiari:
1.27%
• romi:
2.56%
• alte naţionalităţi:
0.17%
Domeniul social
• Oouparea forței de muncă - nivelul șomajului aproximativ 70 %
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat - 334 persoane (dosare depuse 146,
persoane în plată în luna ianuarie 2010 - 334).
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/ZARNESTI.htm
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Imagini Localitatea Rupea

Imagini Orașul Victoria
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6. COMUNA BRAN
Comuna Bran este situată relativ în centrul țării, la limita sudică a
județului Brașov, în unitatea geografică denumită “Platforma Bran”,
zona ce face legătura între Depresiunea Țara Bârsei și Depresiunea
Rucăr-Câmpulung Muscel, prin DN 73, la aproximativ 27 km de
municipiul Brașov.
Număr de gospodării (locuințe) 3.500, din care racordate la:
•
•
•
•

alimentare cu apă potabilă
gaze naturale
electricitate
canalizare

3.390
900
3.460
investiție în derulare

Total populație: 5.181 (conf. recensământului din 2011), din care:
• români
• alte naţionalităţi

93.03%
0.54%

Domeniul social
• ocuparea forței de muncă, nivelul șomajului: număr
șomeri: - 568
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul
minim garantat: în plată 35 de beneficiari.
Sursa: http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/BRAN.htm
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
DESFĂȘURATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI
1. Campanie de informare și promovare a serviciilor de
consiliere, informare, mediere a ocupării, calificare și a altor
oportunități pentru comunitatea locală din Municipiul Brașov
și din alte 6 comunități locale

La selectarea celor 6 comunități locale (orașe și comune) s-a avut
în vedere:
• interesul arătat de comunitatea locală pentru implicarea
în activitățile proiectului,
• servicii foarte puține / inexistente de consiliere și
orientare profesională,
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• fără / puține oportunități de calificare la nivelul local,
• mulți dintre locuitori au nivel de educație scăzut,
• dacă s-au mai organizat cursuri similare de calificare.
Rezultatul pozitiv al acestei activități a depins de prezența de cel
puțin 2 ori pe săptămână a echipei de proiect în cele 6 comunități
selectate.
Au fost publicate și distribuite un număr de 1500 broșuri având
următoarele subiecte:
•
•
•
•
•

profile ocupaționale,
tehnici căutare loc de muncă,
prezentare proiect,
comportamente cu grad mare de risc,
ghidul sănătății.

2. Autorizarea a trei cursuri: cameristă, lucrător în comerț de
nivel I și de specializare pentru competențe antreprenoriale
Cursurile de calificare de nivel I au avut o durată de 360 ore (120
ore pregătire teoretică și 240 ore pregătire practică), iar cel de
specializare o durată de 40 de ore.
Autorizațiile au fost emise de către Autoritatea Națională pentru
Calificări, prin Comisia de Autorizare Brașov.
3. Furnizarea programului integrat de ocupare care include:
• informare și consiliere ocupațională individuală și de grup
• mediere, dezvoltarea planului individualizat de mediere
• informații privind locurile de muncă vacante și condițiile
de ocupare a acestora
• preselecția beneficiarilor în concordanță cu pregătirea,
aptitudinile, experiența și cu interesele acestora
• consiliere și asistență pentru dezvoltarea stimei de sine și
pentru dezvoltarea capacității de auto-organizare
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• calificare
• plasare pe piața muncii.

În cadrul sesiunilor de consiliere profesională au fost oferite servicii
adecvate de orientare profesională, având următoarele obiective:
• însușirea pașilor și metodologiei investigatorii cu privire la
locurile de muncă disponibile,
• dobândirea tehnicilor și formarea deprinderilor de
autoprezentare și valorizare în situaţii concurenţiale de
angajare,
• stimularea autoevaluării și autocontrolului, în vederea
ajungerii la autocunoaștere obiectivă,
• dezvoltarea autonomiei și responsabilităţii cu privire la
carieră,
• creșterea șanselor de ocupare, prin obţinerea unei
calificări/recalificări viabile pe piaţa muncii,
• obţinerea unui loc de muncă, în urma activităţii de
mediere.

Fiecare beneficiar a trecut printr-o evaluare inițială individuală,
pe bază de chestionar, prin care au fost determinate nevoile
individuale de asistență, astfel încât fiecare persoană a beneficiat
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de acele servicii de asistență care i-au fost necesare și suficiente
pentru a-i crește șansele de ocupare.

3.1 Furnizarea serviciilor de calificare - oferite numai ca rezultat
al activităților de consiliere și mediere a angajării, pentru a crește
șansele de ocupare ale beneficiarilor.
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Au fost organizate 11 serii de curs de nivel I și un curs de specializare,
în cele 6 comunități locale:
• 3 cursuri în localitatea Săcele – 2 lucrător în comerț, 1
cameristă
• 2 cursuri în localitatea Rupea - lucrător în comerț
• 2 cursuri în localitatea Făgăraș - lucrător în comerț
• 1 curs în localitatea Bran - lucrător în comerț
• 1 curs în localitatea Brașov - lucrător în comerț
• 1 curs în localitatea Zărnești - lucrător în comerț
• 1 curs în localitatea Victoria – cameristă
• 1 curs în localitatea Săcele – competențe antreprenoriale.

4. Servicii de consiliere și asistență pentru începerea unei
activități de antreprenoriat:
Au fost oferite următoarele activități:
• evaluare individuală potențial de dezvoltare afacere
• mentorat pentru dezvoltarea afacerii și consultanță
gratuită pentru dezvoltarea planului de afaceri, a planului
operațional, a planului de marketing, optimizarea
costurilor, etc
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• asistență gratuită pentru autorizare activitate
independentă: PFA, II, SRL-D, etc – minim 4 înregistrate la
Registrul Comerțului
• asistență gratuită pentru obținere finanțare start-up
(prin alte fonduri de finanțare disponibile – programe de
responsabilitate sociala a companiilor, finanțări pentru
tineri antreprenori, etc)
• asistență gratuită pentru includerea în alte programe /
proiecte de dezvoltare a antreprenoriatului (ex. Erasmus
pentru tineri antreprenori)
• acordarea a 4 premii a câte 1000 lei pentru cele mai bune
4 proiecte de antreprenoriat.

5. Crearea unui blog pentru promovarea proiectului
http://workability.agapedia.ro/
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REZULTATELE
PROIECTULUI
(Până la data publicării acestui material - 8 septembrie 2015)

• 376 persoane incluse în grupul țintă, din care
• 329 persoane active în proiect, din care:
• 263 total șomeri de lungă durată, din care:
• 90 șomeri tineri de lungă durată (15-26 ani)
• 113 persoane inactive
• din care 261 femei
• Grup țintă pe localități:
• 145 persoane Săcele
• 60 persoane Rupea
• 51 persoane Făgăraș
• 46 persoane Brașov
• 32 persoane Victoria
• 24 persoane Bran
• 18 persoane Zărnești
• 12 cursuri (calificare și specializare):
• 3 cursuri în localitatea Săcele (2 lucrător în comerț și
1 cameristă)
• 2 cursuri în localitatea Rupea (lucrător în comerț)
• 2 cursuri în localitatea Făgăraș (lucrător în comerț)
• 1 curs în comuna Bran (lucrător în comerț)
• 1 curs în localitatea Brașov (lucrător în comerț)
• 1 curs în localitatea Zărnești (lucrător în comerț)
• 1 curs în localitatea Victoria (cameristă)
• 1 curs de specializare în localitatea Săcele pentru
competențe antreprenoriale
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• 252 participanți la cursurile de calificare și de specializare
• 232 persoane certificate
• 315 persoane consiliate / orientare acces pe piața muncii
• 31 persoane angajate
• 3 cursuri autorizate de către Autoritatea Națională pentru
Calificări (lucrător în comerț, cameristă – Nivel I, de
specializare competențe antreprenoriale)
• 2 servicii acreditate de către Agenția pentru Ocuparea
Forței de Muncă Brașov
• informare și consiliere
• mediere a muncii pe piața internă.
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MĂRTURII BENEFICIARI
D. C., 36 de ani, participant la cursul de calificare în meseria
de „lucrător în comerț”, în localitatea Brașov

„

Deși am mai multe calificări în domeniul construcțiilor, pe timp
de iarnă am întâmpinat greutăți, deoarece nu mi-am găsit de
lucru. De aceea, m-am decis să mă reprofilez și m-am bucurat că
Fundația Agapedia oferea cursuri de calificare profesională.
Am ales să urmez cursul de lucrător în comerț. Îmi place această
meserie. Nu este grea pentru mine, fiindcă sunt o fire comunicativă.
M-a motivat foarte mult faptul că voi obține o diplomă recunoscută
pe plan European.
Datorita activităților la care am participat (consiliere profesională
și mediere), am reușit să mă angajez ca lucrător în comerț întrun hypermarket la raionul legume-fructe. Sunt foarte mulțumit
de cursul pe care l-am absolvit și de toate activitățile Proiectului
WorkAbility.

”

M. N., 54 ani, participantă la cursul de calificare „lucrător în
comerț”, în localitatea Brașov

„

Implicarea în Proiectul WorkAbility m-a sprijinit în viața
cotidiană, la locul de muncă dobândit ulterior absolvirii cursului,
m-a făcut capabilă să beneficiez de majoritatea oportunităților
ivite și a reprezentat temelia pentru formarea unor deprinderi și
cunoștințe specifice.
Cursul a însemnat o provocare și nu numai, prin oportunitatea
de a asimila noi informații, abilități de comunicare dezvoltate
adecvat situației, aptitudini de relaționare cu alte persoane,
capacitatea de sinteză și selecție a informațiilor culese.
Prin calitatea procesului instructiv educativ, ținută etică și
profesională a echipei de proiect și nu numai, s-a stabilit o
colaborare strânsă.
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Excelenta bază tehnico – materială, sediul nou, modern, sala
de curs, au contribuit la posibilitatea armonizării cunoștințelor
teoretice cu cele aplicative.

”

M. E., 60 de ani, participant la cursul de calificare „lucrător în
comerț” în localitatea Brașov

„

În ziua de azi, când găsești foarte greu un loc de muncă e
important să ai o calificare profesională. Proiectul WorkAbility a
venit în întâmpinarea nevoilor mele prin cursul de calificare pe
care l-a organizat.
După terminarea cursului de calificare în meseria de lucrător în
comerț, am reușit să mă angajez. Mă descurc bine în noua mea
meserie. Mi-a prins bine tot ce am învățat la partea teoretică și cea
practică. Sunt foarte mulțumit pentru ceea ce am realizat. Nu aș fi
reușit să îmi găsesc un loc de muncă și să mă integrez în colectivul
respectiv daca nu ar fi fost echipa de proiect!
Vă mulțumesc foarte, foarte mult!

”

Ghi. L. - 46 de ani, participantă la cursul de calificare „lucrător
în comerț” în localitatea Zarnesti

„

Faptul că am fost inclusă în Proiectul WorkAbility a fost un
lucru bun pentru mine. Am fost mulțumită pentru că am învățat
multe lucruri noi, pe care încă le țin minte…
Mi-au plăcut activitățile proiectului. Mi-a plăcut cand la
activitatea de consiliere profesională ni s-a expus cum trebuie să te
prezinți la interviul de angajare.
Mi-a plăcut și modul în care la cursul de calificare ni s-a prezentat
cum trebuie să fie lucrătorul în comerț, ce calități trebuie să dețină,
cum trebuie să se comporte față de client.
Mi-aș dori să pot practica ceea ce am învățat, să lucrez în acest
domeniu!
Dacă ar fi să dau o notă echipei de proiect, i-aș data nota 10 pentru
felul în care s-au comportat și pentru tot ce au facut! Am simțit că
lucrurile nu au fost făcute doar ca să fie făcute, ci tot ce au făcut, au
făcut cu toată inima, cu suflet.
Mi-au plăcut într-atât activitățile proiectului, încât aș mai dori
să mai urmez cursuri similare și pe viitor!
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