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Beneficiar: Asociaţia PAKIV România, Str. Libertăţii, nr. 21, Alba Iulia
Aprobat
Manager proiect,
GRUIA BUMBU

RAPORT DE PROGRES TRIMESTRIAL
01.11.2010-31.01.2011
Proiect: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI,
Nr. contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
Axa Prioritara: 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul Major de Intervenţie: 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare
Perioada de implementare a proiectului: 1 noiembrie 2010 – 31 octombrie 2012
Obiectivul general:
Proiectul „Masuri Integrate în Domeniul Turismului” își propune creşterea şanselor
de integrare pe piața muncii a persoanelor fără ocupaţie, a persoanelor în căutarea unui
loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul rural, Judeţul Alba,
prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea de noi abilităţi de acces şi menţinere
pe piaţa muncii în domeniul turismului şi dezvoltării antreprenoriale. Proiectul își
propune să inițieze și să implementeze o serie de activități de formare profesională în
meseriile de recepționer, ghid turistic, agent de turism și lucrător pensiune turistică.
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Obiective specifice:
1. Dezvoltarea de noi competențe și abilități pentru un număr de 200 de
persoane cu o situație dificilă pe piața muncii, precum și tineri șomeri, șomeri vârstnici
și șomeri de lungă durată, persoane în căutarea unui loc de muncă, în Județul Alba, prin
participarea la cursuri de formare profesională în meserii din domeniul turismului.
2. Informare și consiliere profesionalăîn domenii adaptate cerințelor pieței
muncii locale turism- recepționist, ghid turistic, agent turism, lucrător pensiune care să
conducă la creșterea numărului de participanți la formarea profesională.
3. Creșterea nivelului de informare, motivare prin consiliere profesională și
psihologică și servicii de orientare încarieră, formarea profesională a unui număr de 200
de persoane, persoane cu o situție dificilă pe piața muncii, persoanelor fără ocupaţie, a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din
Județul Alba; creșterea gradului de ocuparea a forței de muncă în județul Alba prin
mediere și plasare pe piața muncii în domeniul turismului, recepționist, ghid turistic,
agent turism, lucrător pensiune.
4. Creșterea nivelului de informare în rândul angajatorilor din Județul Alba
privind facilitățile acordate pentru persoanele din mediu rural.
Beneficiarii acestor cursuri sunt un număr de 200 de persoane în căutarea unui
loc de muncă, şomeri, şomeri tineri, şi şomeri de lungă durată care vor fi reintegrați pe
piața muncii.
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Progresul proiectului in perioada 01.11.2010-31.01.2011, anul I de implementare
Activităţi

Rezultate
planificate

Rezultate atinse

Procent de
realizare

Activitatea 1 Pregătirea implementării proiectului
Activitatea 1.1 Anunţarea
şi promovarea lansării
proiectului
Activitatea 1.2 Selectarea
grupurilor ţintă

Activitatea 1.3 Informare
grupurilor ţină despre
proiect

1 comunicat
1 comunicat de presă
de presă

100 %

200 şomeri

Elaborarea listei privind
documentația
necesară
înregistrării grupului țintă

2%

200 şomeri

Elaborarea și tipărirea
documentaţiei
pentru
informarea grupului ţintă
despre proiect

5%

Activitatea 2 Achiziționarea bunurilor necesare pentru implementarea proiectului
Activitatea 2.1. Achiziția
1 procedură
1 procedură aciziţie
propriu-zisă
aciziţie

100 %

15 dosare de
2 dosare achiziţii
achiziţie

13,33 %

15 recepţii

13,33 %

Activitatea 2.2.
Livrarea și recepția

2 recepţii

bunurilor
Activitatea 3. Campanii de informare a grupurilor țintă despre oportunitățile oferite de
proiect

__________________________________________________________________________________________________________
Asociaţia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com

ş

"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173
__________________________________________________________________________________________________________________________

Activitatea
3.1. distribuirea a
Publicitate
prin 3000 pliante,
intermediul pliantelor şi
1500 afişe A3,
afişelor
1500 afişe A4,
250 mape
Activitatea
3.2.
Publicitate pe Internet
Activitatea 3.3.
Publicitate în mass media

1 site al
proiectului

distribuirea a 50 mape

5 %

Elaborarea meniului siteului și a conținutului

10 %

20 comunicate
2 comunicate de presă
de presă

10 %

Activitatea 4. Furnizarea serviciilor de mediere, inclusiv realizarea planurilor de mediere
și organizarea burselor de muncă: recepţionist, ghid turistic, agent turism, lucrător
pensiune
Activitatea 4.1. Informări
18
rapoarte
privind locurile de muncă
privind
vacante
în
domeniul
locurile
de
turismului şi condiţiile de
muncă
vacante
în
ocupare a acestora
domeniul
turismului

Elaborarea Acordului de
colaborare cu AJOFM
Alba în vederea informării
privind locurile de muncă
vacante
în
domeniul
turismului şi condiţiile de
ocupare a acestora.

5%
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Activitatea
4.2.
Proiectarea şi realizarea
unei aplicaţii informatice
pentru
implementarea
modelului de organizare a
burselor locurilor şi a
planurilor individuale de
mediere

Proiectarea şi
realizarea unei
aplicaţii
informatice
pentru
implementarea
modelului de
organizare a
burselor
locurilor şi a
planurilor
individuale de
mediere

Elaborarea
meniului
aplicației
informatice
pentru
implementarea
modelului de organizare a
burselor locurilor şi a
planurilor individuale de
mediere

50 %

Activitatea 7. Informare și publicitate
Activitatea
7.1.
Conferinţa de lansare 1 conferinţă 1 conferinţă de lansare a
pentru
vizibilitatea de lansare a proiectului
proiectului
proiectului

100 %

Activitatea 8. Auditarea financiară a proiectului
Activitatea 9. Management de proiect
Încadrarea echipei de
management
Planificarea activităţilor
lunare
Monitorizarea activităţilor

5 contracte de
2 contracte de muncă
muncă

40 %

12 planificări

100 %

12 planificări

12 fişe de
12 fişe de monitorizare
monitorizare
lunară
lunară

100 %

Întocmit,
Expert informare și publicitate,
ANDA MARIA ENACHE
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