Profile ocupaționale:
• cameristă
• lucrător în comerț
• lucrător în alimentație

RurAbility - Proiect integrat de creştere a ratei de ocupare a
persoanelor ocupate în agricultura de subzistență,
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi şomerilor din
mediul rural din Județul Braşov

FUNDAŢIA
AGAPEDIA ROMANIA

Fundația AGAPEDIA România a fost înființată în anul 1995 cu
misiunea de a îmbunătăți calitatea vieții copiilor și familiilor
aflate în dificultate, de a contribui la dezvoltarea sistemului
de protecție a copilului și de a crea servicii sociale și medicale
eficiente.

Fundația AGAPEDIA România are 19 ani de experiență în
dezvoltarea de servicii sociale, incluzând servicii de prevenire a
separării copilului de familia sa, precum și de protecție specială
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a copilului lipsit temporar de ocrotirea părintească și servicii
de asistență socio-medicală pentru persoanele marginalizate
social.
Fundația Agapedia România face parte din rețeaua internațională
AGAPEDIA alături de: Fundația Agapedia Jürgen Klinsmann
Germania, Fundația Agapedia Bulgaria și Fundația Agapedia
din Republica Moldova.
Întreaga activitate a Fundației Agapedia este bazată pe
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pe
colaborarea directă cu organizațiile și instituțiile implicate în
domenii de asistență similare și complementare, respectiv
pe implementarea standardelor europene de calitate pentru
serviciile sociale.
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OBIECTIVELE
PROIECTULUI

Proiectul are ca și 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, prin oferirea de asistență ocupațională
pentru 380 de persoane din mediul rural, din care:
• 200 persoane implicate în agricultura de subzistență,
• 135 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
• 45 de șomeri, din care: 15 șomeri tineri și 30 șomeri de
lungă durată.
Perioada de implementare este: 04.04.2014 - 03.10.2015.

5

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI SUNT:
O1. Dezvoltarea rețelei de promotori de dezvoltare
rurală, prin includerea a 10 persoane din mediul
rural din Județul Brașov.
O2. Îmbunătățirea calității resurselor umane din
mediul rural din Județul Brașov și creșterea
ocupabilității acestora prin:
• includerea în programe de asistență pentru ocupare a
380 de persoane din mediul rural;
• 300 de persoane vor beneficia de programe integrate
de ocupare;
• 250 dintre participanții la programul integrat de
ocupare vor fi înscriși la cursuri de calificare în meseriile:
• cameristă,
• lucrător în comerț,
• lucrător în alimentație.
• 231 de participanți la cursurile de calificare vor finaliza
una dintre cele 11 serii de curs ce vor fi organizate în 5
comune din Județul Brașov;
• 54 dintre beneficiarii proiectului vor obține un loc de
muncă până la finalizarea proiectului.
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PROFILE
OCUPAȚIONALE
În cadrul proiectului se vor organiza 11 serii de curs în 5 comune
din Județul Brașov, în următoarele ocupații:
CAMERISTĂ
• Curs de nivel 1,
• Nivelul de studii cerut: învățământ obligatoriu 8 / 10
clase,
• Durata cursului este de 360 ore, din care 120 ore de
teorie şi 240 ore de practică.
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Meseria de cameristă presupune efectuarea diferitelor servicii
de curățenie în spațiile de cazare: hoteluri sau pensiuni în camerele clienților, îngrijirea garderobei și a obiectelor
personale ale clienților și de tot ceea ce reprezintă serviciile de
igienizare, curățare și decorare a spațiilor de cazare.
Printre competenețele dobândite în urma absolvirii cursului se
pot enumera:
• Competența de comunicare eficientă cu clienţii;
• Competența de planificare a activităţii proprii;
• Competența de raportare a activităţii proprii;
• Competența de aranjare a camerei;
• Competența de efectuare de servicii de curăţenie în
camere şi zone comune;
• Efectuarea de servicii de curăţenie în toalete şi băi;
• Oferirea de servicii suplimentare.
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LUCRĂTOR COMERCIAL
• Curs de nivel 1,
• Nivelul de studii cerut: învățământ obligatoriu 8 / 10
clase,
• Durata cursului este de 360 ore, din care 120 ore de
teorie şi 240 ore de practică.
Lucrătorul comercial presupune vânzarea produselor din
magazine și piețe – comerțul cu ridicata și amănuntul. Printre
competenețele dobândite în urma absolvirii cursului se pot
enumera:
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• Asigurarea calității;
• Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
• Aplicarea normelor de igienă sanitar-veterinară și de
protecție a mediului;
• Asigurarea cadrului general de desfășurare a activității
punctului de vânzare;
• Prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării;
• Realizarea vânzării;
• Întocmirea situaţiei vânzărilor și raportarea acesteia;
• Actualizarea stocurilor de produse.

10

LUCRĂTOR ÎN ALIMENTAŢIE
• Curs de nivel 1,
• Nivelul de studii cerut: învățământ obligatoriu 8 / 10
clase,
• Durata cursului este de 360 ore, din care 120 ore de
teorie şi 240 ore de practică.
În atribuţiile lucrătorului în alimentație intră servirea
consumatorilor cu produsele alimentare comandate: preparate
culinare, băuturi şi alte produse alimentare. Obiectivul pe care îl
urmăreşte lucrătorul este de a mulțumi, momentan, clientul și
de a-l convinge pe acesta să revină cu încrederea că de fiecare
dată va beneficia de o servire fără cusur, cu promptitudine și
profesionalism.
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Printre competeneţele dobândite în urma absolvirii cursului se
pot enumera:
• Dezvoltarea personală;
• Igiena și securitatea muncii;
• Lucrul în echipă;
• Organizarea locului de muncă;
• Rezolvarea de probleme;
• Satisfacerea cerințelor clienților;
• Potențialul turistic;
• Baza tehnico-materială în turism și alimentație
publică;
• Comportament profesional;
• Calcule economice specifice serviciilor;
• Ergonomie în unitățile hoteliere de turism și
alimentație publică;
• Calitatea produselor și serviciilor în unitățile de
alimentație publică;
• Pregătirea sălii de servire;
• Servirea în unități de alimentație.
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REZULTATE
ANTICIPATE ÎN URMA
IMPLEMENTĂRII
PROIECTULUI:
• Un număr de 380 de persoane din mediul rural din
Județul Brașov vor fi incluse în programe de asistenţă
pentru ocupare, din care :
− 200 persoane implicate în agricultura de
subzistenţă,
− 135 de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă,
− 45 de șomeri, din care: 15 șomeri tineri și 30
șomeri de lungă durată
vor avea șanse mai bune de ocupare.
• Din numărul total de 380 de beneficiari (persoane
înscrise în grup țintă) minim 300 de persoane vor
beneficia de programe integrate de ocupare conform
articolului 57 din Legea 76/2002, ca urmare a activităţilor
de informare, consiliere şi mediere ocupaţională;
• 250 dintre participanții la programul integrat de
ocupare vor fi înscriși la cursuri de calificare în
meseriile de cameristă, lucrător în comerț sau lucrător
în alimentație;
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• Cel putin 231 de participanți la cursurile de calificare
vor finaliza una dintre cele 11 serii de curs ce vor fi
organizate în 5 comune din Județul Brașov;
• 54 dintre beneficiari vor obține un loc de muncă până
la finalizare;
• La nivelul Județului Brașov va exista o reţea de
promotori ai dezvoltării rurale funcţională şi extinsă.
• Vom avea în cele 5 comune, cel puţin 380 de persoane
informate în ceea ce privește:
− piața muncii, oportunitățile de calificare și
ocupare;
− profile ocupaționale;
− efectele negative ale muncii la negru;
− efectele negative ale unui stil de viață care
presupune riscuri asupra sănătății;
− modalități de prevenire a acestor riscuri, cu
accent pe sănătatea populației feminine din
mediul rural.
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Fundaţia Agapedia România
în parteneriat cu

Asociaţia Community Aid Network
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