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I-DEALIS - Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor
si stimei de sine a persoanelor apartinand grupurilor tinta
defavorizate din Microregiunea Horezu

Asociatia Depresiunea Horezu (ADH) implementeaza proiectul cu titlul: “I-DEALIS
Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele Alpine ( montane si sub-montane) din
Romania prin Intreprinderi Sociale” cu numarul de identificare al contractului:
POSDRU/84/6.1/S/56527, proiect realizat in cadrul Programului Operational Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea
incluziunii sociale” , Domeniul major de interventie 6.1 “Dezvoltarea Economiei Sociale”.
In cadrul Centrului de Resurse pentru economie Sociala (CRES), in perioada
19.02.2012 – 15.05.2012 s-au desfasurat cursurile de formare profesionala, cu o durata de
360 de ore (120 ore pregatire teoretica si 240 ore pregatire practica), pentru urmatoarele
ocupatii: Lucrator in comert, Fasonator mecanic – Drujbist si Apicultor. La aceste cursuri sau inscris un numar de 125 de persoane, la sfarsitul perioadei de instruire, inregistranduse un numar de 122 absolventi, procentul de absolvire fiind de peste 97%. Toti participantii
la aceste cursuri fac parte din grupul tinta al proiectului. Absolventii au primit certificate de
calificare pentru aceste ocupatii, certificate care le vor facilita accesul pe piata muncii sau
mentinerea locurilor de munca actuale. Cursurile desfasurate in Horezu si Vaideeni, au
beneficiat de un mare interes din partea cursantilor, rata absenteismului fiind sub 0.3%.
Participantii la aceste cursuri au primit subventii pentru transport si masa pe intreaga
perioada de desfasurare a cursurilor.
In perioada 9 – 13.04.2012 s-a mai desfasurat cursul de specializare in domeniul
Referent Asezaminte Culturale, curs sustinut de catre partenerul in proiect Centrul de
Pregatire Profesionala in Cultura Bucuresti (CPPC), la care au participat 10 persoane
angrenate in activitati desfasurate in cadrul caminelor culturale din localitatile membre ale
ADH. Examenul de absolvire pentru acest curs va avea loc in perioada urmatoare.
Pentru informatii suplimentare persoana de contact din cadrul Asociatiei
Depresiunea Horezu este Dl. Dugulan Adrian - Coordonator PR/Comunicare in cadrul
proiectului, tel.-fax 0250-861305, email: adhorezu@yahoo.com.

