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FUNDAȚIA AGAPEDIA
ROMÂNIA
Fundaţia Agapedia România a fost înfiinţată în august 1995, cu misiunea
de a îmbunătăţii 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 Jürgen Klinsmann 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.
Fundația AGAPEDIA România are 20 de 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.
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EXPERIENȚA FUNDAȚIEI AGAPEDIA
ÎN IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU
FINANȚARE EUROPEANĂ
1. „RurActiv – proiect integrat de creștere a ratei de ocupare în
comunele Tărlungeni, Apața și Budila (Județul Brașov)” - proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
„Investește în Oameni!”
2. „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”
- proiect cofinanțat din 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 din Fondul European de Dezvoltare
Regională.
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„RurAbility” ÎN CIFRE
(Până la data publicării - 28 septembrie 2015)

•

•

387 persoane incluse în grupul țintă:
•
200 persoane ocupate în agricultura de subzistență
•
135 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
•
52 șomeri, din care:
•
16 șomeri tineri
•
36 șomeri de lunga durată
din care 311 femei

•

Grup țintă / comune:
•
•
•
•
•

110 persoane din comuna Șoarș
82 persoane din comuna Șinca
70 persoane din comuna Ungra
65 persoane din comuna Hoghiz
60 persoane din comuna Racoș

•

11 cursuri de calificare:
•
Șoarș – 3 cursuri (2 - Lucrător în comerț, 1 - Cameristă)
•
Hoghiz – 2 cursuri (Lucrător în alimentație, Cameristă)
•
Racoș – 2 cursuri (Lucrător în comerț)
•
Șinca Veche/Perșani – 2 cursuri (Lucrător în comerț, Cameristă)
• Ungra – 2 cursuri (Lucrător în alimentație, Cameristă)

•

251 participanți la cursurile de calificare

•

235 absolvenți cursuri de calificare

•

11 persoane implicate în rețeaua de promotori de dezvoltare rurală

•

43 persoane angajate

•
•
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1 curs de calificare autorizat ANC – Lucrător în alimentație
2 servicii acreditate de către AJOFM Brașov: Serviciul de informare și
consiliere și Serviciul de mediere internă pe piața muncii.

OBIECTIVUL GENERAL
Proiectul are ca obiectiv general crearea unui sistem sustenabil de
creștere a ocupării persoanelor ocupate în agricultura de subzistență, a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și a șomerilor din mediul
rural din Județul Brașov.

GRUPUL ȚINTĂ, INIŢIAL, AL
PROIECTULUI
380 de persoane, din care:
• 200 de persoane din agricultura de subzistență
• 135 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
• 45 de șomeri, din care: - 15 șomeri tineri,
- 30 șomeri de lungă durată.
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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 neguvernamentale 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 situaţie 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 “RurAbility”:
• 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 on-line destinată ONG-urilor și mediului de afaceri pe
care o administrează,
• implicarea în organizarea celor 2 conferințe de presă
• identificarea locurilor de muncă pentru beneficiarii proiectului.
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LOCALITĂȚI DE IMPLEMENTARE
1. COMUNA HOGHIZ
Teritoriul comunei Hoghiz este situat în zona central nordică a Judeţului
Brașov, în zona Rupea, la o distanță de 56 km de Brașov. Din punct de
vedere geografic și geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei
Hoghiz se situează în extremitatea nord - estică a Bazinului Transilvaniei în
zona de întrepătrundere a acestuia cu masivul muntos al Perșanilor.
Localități componente: sat Hoghiz (reședință de comună), sat Fântâna,
sat Cuciulata, sat Bogata Olteană, sat Dopca, sat Lupșa
Total populaţie 5.025 locuitori (conform recensământului din 2011)1,
din care:
• Români
- 3.324
• Maghiari
- 1.344
• Germani
4
• Romi
- 185
• Apartenența etnică necunoscută - 168
Număr de gospodării (locuinţe)2: 1.605, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă:
1.366
• canalizare:
837
• gaze naturale:
874
• electricitate:
1.590
Domeniul social:
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată:
- 388 dosare, cu un numar de 1066 beneficiari de venit
minim garantat – 2009.
1. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2
2. http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/_nu_HOGHIZ.htm
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2. COMUNA RACOȘ
Comuna Racoș este situată în zona de nord-est a Judeţului Brașov, pe
malul drept al râului Olt, în zona de contact a Munţilor Harghita și Baraolt
cu Munţii Perșani, la 70 km de Municipiul Brașov.
Localități componente: sat Racoș (reședință de comună), sat Mateiaș
Total populație: 3.336 locuitori (conform recensământului din 2011)3,
din care:
• Români
- 743
• Maghiari
- 1.741
• Germani
3
• Romi
- 681
• Apartenența etnică necunoscută - 168
Număr de gospodării (locuinţe)4: 1.049, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă:
473
• canalizare:
0
• gaze naturale:
0
• electricitate:
937
• telecomunicații:
342
Domeniul social:
• ocuparea forței de muncă: 43%, nivelul șomajului: 15%,
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat:
- 371 dosare, cuprinzând un număr de 1.066 persoane
beneficiare.

3. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2
4. http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/RACOS.htm
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3. COMUNA ȘINCA
Comuna Șinca este situată în centrul Județului Brașov, în extremitatea SE
a Țării Făgărașului, la 64 km distanță de Municipiul Brașov.
Localități componente: sat Șinca Veche (reședință de comună), sat
Perșani, sat Șercăiţa, sat Ohaba, sat Bucium, sat Vâlcea
Total populație: 3.401 locuitori (conform recensământului din 2011)5,
din care:
• Români
- 3.067
• Maghiari
8
• Germani
0
• Romi
- 122
• Apartenența etnică necunoscută - 204
Număr de gospodării (locuinţe)6: 1.370, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă:
364 (centralizată)
• canalizare:
0 (centralizată)
• gaze naturale:
215
• electricitate:
1.360
• telecomunicații:
385
Domeniul social:
• rata șomajului este de: 14%,
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat - 155 de dosare în plată.

5. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2
6. http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/SINCA.htm
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4. COMUNA ȘOARȘ
Comuna Șoarș este situată în Judeţul Brașov, la circa 13 km spre nord, de
Municipiul Făgăraș și la circa 80 de km de Municipiul Brașov.
Localități componente: sat Șoarș (reședință de comună), sat Felmer, sat
Bărcuț, sat Rodbav, sat Seliștat
Total populație: 1.755 locuitori (conform recensământului din 2011)7,
din care:
• Români
- 1.444
• Maghiari
- 40
• Germani
- 38
• Romi
- 173
• Apartenența etnică necunoscută - 60
Număr de gospodării / locuințe8: 953 / 617, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă:
0
• canalizare:
0
• gaze naturale:
0
• electricitate:
602
• telecomunicații:
110
Domeniul social:
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, actualizată:
- 173 dosare în plată, cuprinzând un număr de 425
persoane.

7. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2
8. http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/SOARS.htm
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5. COMUNA UNGRA
Ungra, mai demult Ugrona, este o localitate în Județul Brașov. Este
reședința comunei Ungra, situată în partea de nord a Județului Brașov, la
numai 9 km de orașul Rupea și circa 62 km distanță de Municipiul Brașov.
Localități componente: sat Ungra (reședință de comună), sat Dăișoara
Total populație: 1.949 locuitori (conform recensământului din 2011)9,
din care:
• Români
- 1.666
• Maghiari
- 28
• Germani
- 28
• Romi
- 147
• Apartenența etnică necunoscută - 80
Număr de gospodării (locuinţe)10: 967, din care racordate la:
• alimentare cu apă potabilă:
605
• canalizare:
0
• gaze naturale:
0
• electricitate:
910
Domeniul social:
• majoritatea cetățenilor sunt agricultori,
• aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim
garantat: 758 persoane.

9. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2
10. http://www.prefecturabrasov.ro/upload/files/SOARS.htm
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Imagine Comuna Hoghiz

Imagine Comuna Șinca
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PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI
DESFĂȘURATE ÎN CADRUL
PROIECTULUI
1. Dezvoltarea rețelei de promotori de dezvoltare rurală prin
includerea a 10 persoane din mediul rural (câte 2 promotori din
5 comune ale Județului Brașov) și implicarea promotorilor de
dezvoltare rurală în selecția beneficiarilor proiectului
În cadrul proiectului au fost implicați 11 promotori de dezvoltare rurală
din cele 5 comune de implementare, ce au fost selectați din rândul
beneficiarilor eligibili și au participat alături de echipa de proiect în
identificarea beneficiarilor.
Ca urmare a faptului că o persoană și-a încetat mult mai repede activitatea
de promotor, din motive obiective, ea a fost înlocuită în cadrul proiectului;
per total, 11 persoane luând parte la buna funcționare a rețelei de
promotori de dezvoltare rurală.
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2. Campania de promovare a proiectului și de evaluare a potențialului
de implementare a programului integrat în vederea selectării celor
5 comunități locale
La selectarea celor 5 comunități locale s-a avut în vedere:
•

interesul arătat de comunitatea locală pentru implicarea în
activitățile proiectului,

•

numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,

•

numărul de persoane ocupate în agricultura de subzistență,

•

numărul de șomeri,

•

dacă au mai fost organizate cursuri similare de calificare în
comună.

3. Campania de informare și promovare a serviciilor de consiliere
informare, mediere a ocupării, calificare și a altor oportunități
pentru comunitatea rurală
Rezultatul bun al acestei activități a depins de prezența săptămânală a
echipei de proiect în fiecare dintre cele 5 comunități selectate.
Au fost publicate și distribuite un număr de 1.500 de broșuri având
următoarele subiecte:
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• Profile ocupaționale,
• Tehnici căutare loc de muncă,
• Prezentare proiect,
• Informații de bază stil de viață sănătos,
• Ghidul sănătății pentru populația din mediul rural.

4. Acreditarea a două servicii specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă, în baza H.G. 277/2002:
• serviciul de informare și consiliere,
• serviciul de mediere a muncii pe piață internă.

Scopul acestor servicii este de creştere a şanselor de ocupare a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii
acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă,
iar medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în
legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în
vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.
5. Autorizarea unui curs de calificare de nivel 1 pentru meseria de
Lucrător în alimentație
Cursul de calificare de nivel 1 are o durată de 360 ore (120 ore pregătire
teoretică și 240 ore pregătire practică).
Autorizația a fost emisă de către Autoritatea Națională pentru Calificări,
prin Comisia de Autorizare Brașov.
6. Furnizarea serviciilor de:
• informare și consiliere în carieră,
• mediere a muncii,
• consiliere psihologică pentru dezvoltarea personală.
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Sesiunile derulate în vederea informarii și consilierii profesionale a
persoanelor din grupul țintă al proiectului, au avut următorul conţinut:
• informarea persoanei despre evoluţia pieţei muncii și
oportunităţile de formare profesională;
• evaluarea intereselor și aspiraţiilor ocupaţionale în contextul
adaptabilităţii la oferta de pe piaţa muncii, stabilirea
alternativelor posibile și alegerea variantei optime;

• metode și tehnici de identificare a locurilor de muncă:
consultarea frecventă și sistematică a surselor de informare;
• modalităţi de abordare a unui potenţial angajator: pregătirea
dosarului profesional (întocmirea unui CV, redactarea unei
scrisori de intenţie sau de candidatură: spontană sau de răspuns
la un anunţ publicitar, abordări speculative în scris sau direct ale
agenţilor economici);
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• modalităţi de comportare înainte și în timpul unui interviu:
autoprezentare/ţinuta/comportament corespunzător postului
pe care îl solicită, exersarea și pregătirea întrebărilor și a
răspunsurilor ce pot fi puse în timpul unui interviu;
• înscriere la un program de formare profesională;
• mediere în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Acţiuni subordonate activităţilor: discuţii libere având ca scop evaluarea
intereselor şi aspiraţiilor ocupaţionale, simulare interviu angajare, studiere
profile ocupaţionale.
Scopul activitatii este acela de creştere a şanselor de integrare/reintegrare
pe piata muncii, prin obtinerea unui loc de muncă corespunzător
aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de
muncă existente.
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7. Furnizarea serviciilor de calificare - oferite numai ca rezultat al
activităților de consiliere și mediere a angajării, pentru a crește șansele de
ocupare ale beneficiarilor.
Au fost organizate 11 serii de curs de nivel I în cele 5 comunități locale
(Hoghiz, Racoș, Șinca, Șoarș, Ungra):
• 2 cursuri în comuna Hoghiz: Lucrător în alimentație, Cameristă
• 2 cursuri în comuna Racoș: Lucrător în comerț
• 2 cursuri în comuna Șinca (Șinca Veche/Perșani): Lucrător în
comerț, Cameristă
• 3 cursuri în comuna Șoarș: 2 - Lucrător în comerț, 1 - Cameristă
• 2 cursuri în comuna Ungra: Lucrător în alimentație, Cameristă

8. Crearea unui blog pentru promovarea proiectului:
http://rurability.agapedia.ro/.
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REZULTATELE PROIECTULUI
(Până la data publicării - 28 septembrie 2015)
• 387 persoane incluse în grupul țintă:
• 200 persoane ocupate în agricultura de subzistență
• 135 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
•
52 șomeri, din care:
• 16 șomeri tineri
• 36 șomeri de lungă durată
• din care: 311 femei
GRUP ȚINTĂ / COMUNE:
• 110 persoane din comuna Șoarș:
• 33 persoane în agricultura de subzistență
• 59 persoane în căutarea unui loc de muncă
• 18 șomeri, din care: 3 șomeri tineri și 15 șomeri de lungă durată
•
•
•
•

82 persoane din comuna Șinca:
41 persoane în agricultura de subzistență
23 persoane în căutarea unui loc de muncă
18 șomeri, din care: 2 șomeri tineri și 16 șomeri de lungă durată

•
•
•
•

70 persoane din comuna Ungra:
52 persoane în agricultura de subzistență
13 persoane în căutarea unui loc de muncă
5 șomeri, din care: 5 șomeri tineri

•
•
•
•

65 persoane din comuna Hoghiz:
44 persoane în agricultura de subzistență
14 persoane în căutarea unui loc de muncă
7 șomeri, din care: 6 șomeri tineri și 1 șomer de lungă durată
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•
•
•
•

60 persoane din comuna Racoș:
30 persoane în agricultura de subzistență
26 persoane în căutarea unui loc de muncă
4 șomeri, din care: 4 șomeri de lungă durată

•
•
•
•
•
•

11 cursuri de calificare:
Șoarș – 3 cursuri (2 - Lucrător în comerț, 1 - Cameristă)
Hoghiz – 2 cursuri (Lucrător în alimentație, Cameristă)
Racoș – 2 cursuri (Lucrător în comerț)
Șinca Veche/Perșani – 2 cursuri (Lucrător în comerț, Cameristă)
Ungra – 2 cursuri (Lucrător în alimentație, Cameristă)

• 251 participanți la cursurile de calificare:
• 235 persoane certificate, absolvenți cursuri de calificare.
•
•
•
•

Număr participanți / certificați la cursurile de calificare:
Lucrător în alimentație - 56 / 56
Cameristă
- 88 / 83
Lucrător în comerț
- 107 / 96

•
•
•
•

Situație participanți cursuri, în funcție de gen:
Lucrător în comerț
- 74 femei / 33 bărbați.
Cameristă
- 86 femei / 2 bărbați
Lucrător în alimentație - 56 femei / 0 bărbați

• 11 persoane implicate în rețeaua de promotori de
dezvoltare rurală.
• 43 persoane angajate
• 1 curs autorizat de către Autoritatea Națională pentru
Calificări (ANC) – Lucrător în alimentație
• 2 servicii acreditate de către Agenția pentru Ocuparea
Forței de Muncă Brașov: Serviciul de informare și
consiliere și Serviciul de mediere internă pe piață
muncii.
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MĂRTURII BENEFICIARI
C. E., 36 ani - comuna Ungra, participantă la cursul de calificare
„Lucrător în alimentație”

„

Pentru mine proiectul «RurAbility» a însemnat foarte mult. Datorită
lui am putut fi promotor de dezvoltare rurală și am reușit să absolv un
curs de calificare profesională, dobândind astfel meseria de lucrător în
alimentație.
Am fost foarte mulțumită de curs și de activitățile de consiliere și
mediere, toate acestea ajutându-mă să învăț cum să caut și cum să obțin
un loc de muncă.
Mulțumesc pentru toate activitățile la care am participat și la care am
reușit să îmi ofer ajutorul ca promotor al dezvoltării rurale. Datorită
acestui proiect am reușit să dobândesc o calificare profesională!

”

M. G., 36 ani - comuna Ungra, parƟcipantĉ la cursul de caliĮcare
„Cameristĉ”

„

Deși aveam o calificare profesională (cea de croitor), nu mi-am
găsit un loc de muncă în domeniu, ceea ce m-a făcut să mă gândesc la
posibilitatea de a mă recalifica.
Proiectul mi-a oferit exact ceea ce aveam nevoie. Datorită lui am reușit
să urmez un curs și să dobândesc o calificare nouă, cea de cameristă.
Cursul a fost unul atractiv și interactiv, iar perioada de pregătire
practică ne-a ajutat să transpunem în fapte ceea ce am învățat înainte.
Pe tot parcursul proiectului am avut o colaborarea foarte bună cu echipa
de proiect.
Vă mulțumesc frumos! Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să îmi
găsesc un loc de muncă și să mă angajez.

”
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K. M., 38 ani - comuna Racoș, participantă la cursul de calificare
„Lucrător în comerț”

„

Pentru mine implicarea în proiectul «RurAbility» a fost un lucru bun.
Cu ajutorul acestuia am absolvit un curs de calificare profesională și am
participat la activități de consiliere profesională și mediere.
Pe parcursul proiectului, colaborarea cu echipa de proiect a fost una foarte
bună. Am primit multe informații și am beneficiat de mult sprijin din
partea acestora. Sper că acum îmi voi găsi mai ușor un loc de muncă.

”

R. T., 30 ani - comuna Hoghiz, participantă la cursul de calificare
„Cameristă”

„

Faptul că am fost beneficiar al proiectului a însemnat mult
pentru mine. Consider că absolvirea cursului de calificare în meseria
de cameristă reprezintă un rezultat important pentru mine.
Dintotdeauna mi-a plăcut curățenia și să fac curat.
După ce copiii mei vor mai crește, îmi doresc să lucrez în domeniul
acesta. Mi-au plăcut atât cursul de calificare, cât și celelalte activități
ale proiectului (consilierea profesională și medierea).

”

P. R. S., 26 ani - comuna Șoarș, promotor, participantă la cursul de
calificare „Lucrător în comerț”

„

Participarea mea la cursul de «Lucrător în comerț» a fost o plăcere,
un mod de a-mi verifica cunoștințele acumulate și de a învăța și ceea
ce nu știam. Împreună cu: doamnele Mihaela, Izabella și celelalte,
am participat la înscrierea persoanelor care au fost mediate în cadrul
proiectului. Am încercat, pe cât posibil, să respect toate cerințele care mi
s-au cerut, am învățat să colaborez mai bine cu oamenii și am ajuns să îi
și învăț câte ceva din ceea ce știam eu până în momentul respectiv; pentru
mine a însemnat foarte mult faptul că am lucrat cu aceste doamne pentru
că mi-am dovedit mie însămi că pot face mai mult decât să fiu o simplă
femeie casnică, mi-aș dori să lucrez în acest domeniu, dar deocamdată am
altă ocupație, poate pe viitor voi reuși, însă. Vă mulțumesc!

”
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