Bucuresti, mai 2015

Anunţ privind reţeaua creată la nivelul municipiului Bucureşti
în vederea sprijinirii şi promovării programelor de formare
profesională continuă în domeniul medico-social
Proiectul “PRO-SANATATE – Cresterea accesului angajatilor din sistemul
medico-social din Romania la programele de formare profesională continuă”
este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în
perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociatia pentru
Dezvoltare si Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu
Societatea Natională de Cruce Rosie din România si Fundatia pentru
Recuperare, Integrare si Promovare Socială ECHOSOC.
Prin participarea la acest proiect ce a implicat organizarea şi deularea de programe
de formare profesională continuă a angajaţilor necalificaţi şi/sau cu un nivel scăzut
de calificare (cu vârste între 18 si 64 de ani) pentru domeniul medico-social în care
lucrează au fost vizate în general următoarele beneficii: îmbunătăţirea nivelului de
calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale, creşterea
oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii,
asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative
moderne de formare continuă, conţinuturi şi metode adecvate specificului grupului
ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.
În vederea fundamentării demersurilor de promovare a beneficiilor programelor de
formare profesională continuă, la nivelul municipiului Bucureşti au fost derulate
succesiv campanii de informare a beneficiarilor – angajaţi fără calificare şi/sau un
nivel scăzut de calificare. Derularea de campanii de promovare a beneficiilor
participării la programe de FPC pentru calificare s-a realizat în principal, astfel: online (promovare pe site-ul partenerului, pe site-ul solicitantului şi canale alternative
de comunicare, cum sunt: twitter, facebook, bloguri locale etc.); - campanie clasică
(atât prin intermediul materialelor publicitare de tip afişe, fly-ere, broşuri, bannere,
diverse obiecte promoţionale); - campanie din uşă-în-uşă, aplicând metoda
bulgărelui de zăpadăa de contactare nemijlocită şi prezentare a beneficiilor
programelor de formare profesională continuă.
Derularea campaniilor a sprijinit încheierea parteneriatelor şi dezvoltarea unei reţele
la nivelul municipiului Bucureşti în vederea sprijinirii şi promovării programelor de
formare profesională continuă în domeniul medico-social. În acest context, la nivelul
municipiului Bucureşti au fost încheiate un număr de 18 protocoale de colaborare, în
vederea sprijinirii şi promovării programelor de formare profesională continuă, cu
următoarele instituţii/organizaţii din domeniul medico-social:
1. Fundatia Crucea Alb – Galbenă, Bucureşti, sector 5
2. D.G.A.S.P.C. sector 5 Bucureşti, Bucureşti , sector 5
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3. EUROCLINIC HOSPITAL S.A., Bucureşti , sector 1
4. C.M.I. Dr. CHIOREAN Elena, Bucureşti , sector 5
5. F.C.E.R . – DASM , Bucureşti , sector 2
6. Sindicatul ELECTROMAGNETICA SA, Bucureşti sector 5
7. CARP OMENIA Bucureşti, Bucureşti , sector 5
8. S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” Bucureşti, sector 1
9. C.M.I. Dr. Turcu Mihaela Narcisa , Bucureşti, sector 4
10. Spitalul de boli cornice “Sf. Luca” Bucureşt, sector 4
11. Spitalul clinic de urologie “Th.Burghee” , Bucureşti , sector 5
12. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii “M.S.Curie”,
13. C.S.M. “Mica Sirenă” , Bucureşti, sector 4,
14. Grădiniţa “Strop de Rouă” , Bucureşti, sector 4
15. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti, sector 1
16.Centrul Medical “Policlinico di Monza”(Spitalul Monza)sector 2 Bucureşti,
17. Spitalul Clinic COLTEA Bucureşti, sector3,
18. Dispensar medical RAHOVA(Spitalul Marius NASTA) Bucuresti sector 5.
La nivelul municipiului Bucureşti, până în prezent s-au înregistrat un număr de 140
persoane informate şi consiliate profesional, s-au finalizat un număr de trei cursuri
de formare profesională de nivel 1 şi se află în derulare alte două cursuri de formare
profesională de nivel 2 ce se vor finaliza în 05 august 2015 şi respectiv în 21
octombrie 2015. Rezultatele înregistrate recomandă consolidarea reţelei create la
nivelul municipiului Bucureşti în vederea sprijinirii şi promovării programelor de
formare profesională continuă în domeniul medico-social.
Obiectivul general al proiectului il reprezintă creşterea nivelului de calificare pentru 2520 de
angajaţi necalificaţi şi/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social din
cele 8 regiuni de dezvoltare din România, contribuind la facilitarea/îmbunătăţirea accesului şi
participării la programe de formare profesională continuă (FPC). Grupul ţintă al proiectului
este format din angajaţi necalificaţi (cu vârste între 18 şi 64 de ani) pentru domeniul în care
lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est:
Bacău, Sud-Est: Buzău, Constanţa, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest
Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timiş; Nord- Vest: Cluj, Maramureș, Satu-Mare;
Centru: Alba, Braşov, Mures; Bucureşti-Ilfov: Bucureşti, Ilfov

Pentru informaţii suplimentare:
Ungureanu Ana – Coordonator local campanii
Mobil: 0748 82 76 68, email: anaungureanuscc@yahoo.com
Adresa corespondentă Filiala de Cruce Roşie sector 5 Bucureşti: Calea Rahovei
nr.217, bl 12, sc.A, ap.2, Sector 5, cod postal 50101
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