Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlu proiect: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”
Contract nr. : POSDRU/148/6.3/G/ 127604
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni

Comunicat de presă
19.09.2014
LANSARE PROIECT
„SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”,
Asociaţia Psihologilor Gorjeni în parteneriat cu S.C PAIDEA SRL şi Fundaţia Naţională
pentru Copii şi Tineret “Ecaterina Teodoroiu” din Tg.-Jiu, județul Gorj derulează în perioada
30.06.2014 - 29.12.2015 proiectul: „SENS - Şanse Egale şi Nediscriminare pe criterii de Gen”, în
cadrul căruia şi-au propus organizarea unui număr de 23 de cursuri de formare în mai multe domenii,
pe parcursul celor 18 luni de implementare a proiectului.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanțare
5015/27.06.2014 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane și Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.
În data de 18.09.2014, începand cu orele 11.00 a avut loc, la Târgu- Jiu, Conferința de
lansare oficială a proiectului “SENS - Șanse Egale și Nediscriminare pe Criterii de Gen”, la care
au luat parte reprezentanți de la mai multe instituții publice precum A.J.O.F.M. Gorj, Consiliul
Județean Gorj, Instituția Prefectului Gorj, Biblioteca Județeană Cristian Tell, unele entități de drept
privat - B.N.S Filiala Gorj, Asociația Orizont Profesional, A.P.S.E, Asociația Dorna Tismana, PCLM,
precum și viitori cursanți care s-au înregistrat pentru a lua parte la cursurile organizate în cadrul
acestui proiect, cât și reperezentanți din presa locală.
Obiectivul general al proiectului este:
Cresterea oportunitatilor de angajare pentru un numar de 531 de persoane, respectiv 400 de femei si
131 de persoane (atât bărbaţi cât şi femei) apartinând altor grupuri vulnerabile, din judeţul GORJ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1 - Creşterea capacităţii de integrare pe piaţa muncii a unui număr de 325 de femei din jud. Gorj, prin
cuprinderea în programe de formare profesională, într-una din meseriile: Lucrător în comerţ,
Manichiurist / pedichiurist, Îngrjitor bătrâni la domiciliu, Frizer, Cofetar, Patiser, Ospătar.
2 – Dezvoltarea de noi competenţe socio-profesionale pentru un numar de 206 de persoane (din
categoria - femei şi persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile), prin cursuri de initiere în
competenţe cheie necesare în dezvoltarea carierei, precum: Comunicare în limba engleza,
Competenţe Antreprenoriale, Competenţe sociale şi civice - Dezvoltare personală, Manager proiect.
Cursurile se adresează persoanelor din judeţul Gorj, aflate în căutarea unui loc de muncă.
Grupurile vulnerabile în principal vizate în cadrul acestui proiect fiind: Femei; Familii care au mai
mult de doi copii; Familii monoparentale; Victime ale violenţei în familie; Persoane care traiesc din
venitul minim garantat; Persoane care locuiesc în comunităţi izolate ş.a.
Principalele activităţii din cadrul proiectului sunt:
1. Managementul proiectului
2. Achiziţii - necesare derulării proiectului
3. Informare şi publicitate
4. Autorizare programe de formare
5. Selecţia grupului ţintă
6. Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei
afaceri
7. Organizarea şi susţinerea programelor de formare profesională
8. Evaluarea şi certificarea
Informaţii suplimentare privind acest proiect se pot obţine de la biroul din, Târgu-Jiu, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 36, tel./fax : +4 (0253) 213 041, e-mail: contact@apsg.eu
Persoana de contact: Marius Blendea, Manager proiect
precum şi de pe site-ul/ pagina de Facebook ale asociaţiei: www.apsg.eu sau
https://www.facebook.com/Psihologi, unde vor fi periodic postate informaţii actualizate.

