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Comisiile Mixte Locale: structuri esențiale în
realizarea strategiilor de dezvoltare a comunităților
locale
În cadrul proiectului “Centre Comunitare
de Resurse: Instrumente strategice în
procesul de îmbunătățire a situației
grupurilor vulnerabile din mediul rural”,
între Consiliul Local și Centrul Romilor
pentru Politici de Sănătate SASTIPEN a
fost semnat un protocol de colaborare care
prevede
crearea
cadrului
necesar
înființării și funcționării Comisiei Mixte
la nivel Local, structură alcătuită din
reprezentanți ai autorității locale și
reprezentanți ai comunității, inclusiv
romi.
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La sfârşitul anului 2011, cele
15
consilii
locale
din
comunităţile
unde
se
implementează proiectul au
asigurat prin hotărâre de
consiliu local crearea Comisiei
Mixte la nivel Local. Comisia
Mixtă la nivel Local vine în
sprijinul
primăriei
și
a
Consiliului
Local,
prin
asigurarea unui cadru de
consultare și participare civică
în procesul de identificare a
nevoilor,
soluțiilor
de
rezolvare
a
problemelor
comunității, dar şi pentru
elaborarea sau optimizarea
strategiilor de dezvoltare la
nivel local, cu accent pe
îmbunătățirea
situației
romilor.
Cadrul de reglementare a
organizării şi funcţionării
Comisiilor Mixte de la nivel
Local prevede ca principale
responsabilităţi: identificarea
principalelor probleme ale

Foto: Întâlnire Comisia Mixtă Locală, comuna Daneș, Județul Mureș

comunității la nivel local, inclusiv cele ale comunității de
romi; analiza documentelor
strategice existente la nivel
local; identificarea principalelor
priorități
pentru
domeniile ocupare, educație,
sănătate, asistență socială,
ordine publică și locuire etc.;
elaborarea
proiectului
de
strategie de dezvoltare locală
cu planul strategic de dezvoltare locală; avizarea şi supunerea spre aprobare Consiliului
Local a proiectului de strategie de dezvoltare locală și a
planului strategic de dezvoltare locală.

rul școlii din localitate, asistentul social din cadrul primăriei, medicul de familie,
reprezentantul poliției, expertul local pentru romi, mediatorul școlar, mediatorul sanitar,
reprezentantul comunității de
romi, agentul de ocupare din
cadrul centrului comunitar de
resurse, lucrătorul social din
cadrul centrului comunitar de
resurse, precum şi un număr
semnificativ de cetățeni din
cadrul fiecărei comune.

În acest fel s-a constituit un
cadru de dezbatere publică
care să asigure o abordare de
jos-în-sus a problemelor şi a
Până la sfârşitul lunii ianuarie priorităţilor strategice la nivel
2012,
prin
decizii
ale local.
primarilor, au fost numiţi
membrii Comisei Mixte la În lunile februarie şi martie
nivel Local, în compunerea 2012 au avut loc întâlniri ale
acesteia fiind, de regulă, Comisiilor Mixte de la nivel
desemnaţi: secretarul primă- Local în toate comunităţile
riei, coordonatorul centrului unde funcţionează Centrele
comunitar de resurse, directo- Comunitare de Resurse.
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În fiecare comunitate, Comisia Mixtă de la
nivel Local s-a reunit sub coordonarea
secretarului general al primăriei și a
coordonatorului centrului comunitar de
resurse, care a jucat şi rolul de facilitator
al procesului de planificare strategică. În
luna februarie 2012, a fost prezentată
metodologia procesului de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală. A fost
propusă culegerea de informaţii prin
aplicarea unui număr de 100 de
chestionare la nivelul fiecărei comunităţi,
pentru identificarea problemelor, nevoilor
şi priorităţilor cetăţenilor la nivel local.
Sugestia a venit din partea unor primari,
în baza experienţei de elaborare a
strategiilor curente de dezvoltare locală.

de mediul înconjurător.

În urma acestei etape, având în vedere
faptul că, cele mai multe comunităţi au
deja strategii de dezvoltare valabile până
în anul 2013, precum şi perspectiva unui
nou exerciţiu de programare 2014-2020, la
nivel european şi implicit la nivel
naţional, printr-un nou cadru naţional de
referinţă, un nou plan naţional de
dezvoltare, un nou plan naţional de
dezvoltare
rurală, noi programe
operaţionale sectoriale, s-a luat decizia de
a opta pentru elaborarea unui set de
recomandări strategice, centrat pe nevoi şi
probleme,
urmând
ca
rearanjarea
priorităţilor să aibă loc în funcţie de
disponibilitatea finanţării extrabugetare
În luna martie 2012 a avut loc aplicarea prin noile fonduri europene din perioada
chestionarelor de către personalul CCR şi 2014-2020.
procesarea datelor. În urma prelucrării
datelor, au fost elaborate 15 rapoarte Pe parcursul lunii aprilie, ţinând seama
privind nevoile cetăţenilor la nivelul de caracteristicile localităţii, au fost
fiecărei comunităţi unde funcţionează stabilite domeniile de interes, care trebuie
CCR. Rezultatele au fost prezentate în supuse consultării publice. În urma
cadrul întâlnirii lunare din luna martie.
analizei, principalele domenii de interes
sunt: infrastructura locală, competitiviConstatările şi concluziile analizei tatea economiei locale, ocuparea şi asisinformaţiilor procesate relevă similarităţi tenţa socială, educaţia, sănătatea, cultura,
semnificative în profilul de nevoi ale sportul şi informarea, mediul înconjurător
populaţiei privind infrastructura, locurile şi guvernarea locală.
de muncă, nevoia de informare,
consultare şi problemele sociale. Există Pentru fiecare din domeniile menţionate a
însă şi diferenţe care fac ca fiecare fost
realizată
o
analiză
SWOT,
comună să aibă un profil distinct din surprinzându-se
punctele
tari,
perspectiva
intervenţiei
strategice. vulnerabilitățile,
ameninţările
şi
Raportul de cercetare specific fiecărei oportunităţile. Pornind de la paradigma
comunităţi a fost pus la dispoziţia consolidării punctelor tari, fructificării
primarului.
oportunităţilor, eliminării ameninţărilor şi
a punctelor slabe, au fost stabilite
În întâlnirile CML şi în întâlnirile lunare problemele şi soluţiile posibile pentru
ale echipei proiectului au fost analizate fiecare din domeniile cheie.
documentele programatice ale României
(POR, POS, PNDR, strategia de În perioada următoare, va fi elaborat
guvernare, strategia pentru romi) pentru designul strategiei. Vor fi definite
a identifica politicile şi direcţiile de viziunea, obiectivele generale şi
dezvoltare europeană şi naţională, obiectivele specifice. Nevoile comunităţii
regională şi judeţeană, cât şi pentru a vor fi transpuse în priorităţi şi direcţii
asigura
identificarea
fondurilor, strategice pentru fiecare din domeniile
programelor operaţionale, axelor şi sectoriale. Direcţiile vor fi ulterior
măsurilor de asigurare a unei dezvoltări transpuse în măsuri, iar măsurile în
locale durabile şi integrate, ţinându-se proiecte. Pe baza acestora se va elabora
cont atât de bunăstarea cetăţenilor, cât şi

planul de dezvoltare
fiecărei comunităţi.

locală

specific

Foto de la întâlnirile Comisiilor Locale
Mixte
Autor: Dan Jurcan—expert lobby și advocacy
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Schimb de experiență sau experiență la schimb?
Coordonatorii

CCR din cadrul proiectului “Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile din mediul rural”, au avut oportunitatea, în perioada
30-31 ianuarie 2012, să beneficieze de un schimb de experiență cu alte
centre din proiect pentru a învăța din experiența colegilor lor și a observa
folosirea de tehnici diferite de abordare a beneficiarilor sau de
modalitățile de construire a unei relații cu autoritatea locală.
Pentru că cel mai eficient mod de a
învăța este experiența, coordonatorii centrelor au avut șansa să vadă și să
schimbe păreri sau opinii între ei, să discute aspecte ce ridicau probleme unora
dintre ei, să învețe cum să-și eficientizeze
echipa sau cum să rezolve problemele
interne ce se ivesc în cadrul unor echipe,
dar să și observe diferite modalități de
abordare a unui număr cât mai mare de
beneficiari.
Scopul acestor întâlniri vizează, de fapt,
însușirea de bune practici în coordonarea
activităților CCR, având drept reper un
alt centru din proiect, cu o abordare
diferită în ceea ce privește coordonarea și
implementarea eficientă a activităților
proiectului.

momentul în care oamenii din echipă se
simțeau într-un impas în ceea ce privește
implementarea activităților din centru și
aveau
nevoie
de
ajutorul
său,
coordonatorul trebuia să fie lângă ei în
activitățile ce le aveau de îndeplinit și să
întocmească împreună cu ei planuri
corective și adecvate situațiilor apărute în
cadrul CCR, care să ducă la îndeplinirea
indicatorilor, dar care să întărească și
încrederea comunității în oamenii
Centrului Comunitar de Resurse .

majoritari din zonă (cazul Centrului
Comunitar de Resurse de la Mica, județul
Mureș).
A reieșit clar faptul că, succesul furnizării
serviciilor integrate, în special în mediul
rural, are la bază existența unei relații
apropiate,
temeinic
construite
cu
beneficiarii serviciilor.
De asemenea, în ceea ce privește
punctele tari ale centrelor vizitate, toți
coordonatorii au evidențiat faptul că
susținerea activităților centrului de către
autoritățile locale, ar fi unul dintre
acestea.

Schimbul de experiență a vizat și
completarea unui raport al vizitatorului
care cuprindea date privind: localitatea
vizitată,
managementul
centrului,
modalitatea de abordare a beneficiarilor
centrului vizitat de către echipa de
implementare, implicarea autorităților locale
în
activitatea
CCR,
implementarea
activităților CCR la nivel local, informații
privind punctele tari sau slabe ale centrului
vizitat, recomandările oferite colegilor din
centrul vizitat.

Coordonarea unui centru comunitar de
resurse a fost pentru unii dintre coordonatorii selectați o noutate și mulți dintre
ei au plecat la drum cu convingerea că a
coordona o echipă de oameni trebuie să
ducă, în final, la atingerea unor rezultate
Aceste schimburi de experiență au
sau indicatori ai proiectului și cam atât.
evidențiat faptul că unele echipe
funcționează foarte bine împreună și s-au
În urma acestui schimb de experiență, “închegat”, iar altele se află încă în
din rapoartele coordonatorilor, a reieșit perioada de consolidare. Deși au existat
faptul că, în centre, coordonarea unei persoane angajate în centre care au
echipe a însemnat de fapt că respectivul demisionat, restul echipei a suplinit cu
coordonator avea o sarcină mult mai succes activitatea acestora până la
grea. Rolul lui nu era doar să conducă o remedierea situațiilor create.
echipă în așa fel încât să atingă
indicatorii din cadrul proiectului, ci în
primul rând să învețe să-și construiască o
echipă, s-o ajute să se dezvolte atât pe
plan personal, cât și profesional și, în

Totodată, au fost evidențiate modalitățile
de abordare a beneficiarilor, dovedinduse că există și abordări comune, dar și
abordări care țin și de specificul local al
zonei sau al limbii vorbite de locuitorii

Foto de la activitatea de schimb de experiență
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„Autoritatea locală consideră binevenită și
oportună activitatea CCR –ului din comună
și manifestă deschidere totală în ceea ce
privește implementarea acestui proiect și,
implicit, susținerea echipei CCR în
desfășurarea activităților din proiect.”
„Autoritatea locală consideră că, după
finalizarea proiectului, activitățile centrului
ar trebui continuate prin susținerea
utilităților de către Consiliul Local și, apoi,
prin derularea de programe de același gen și
prin accesarea de finanțări nerambursabile
care
să
ducă
la
sustenabilitatea
centrului.” (H.C)
În

ceea

ce

privește

punctele

coordonatorii centrelor s-au referit mai
ales la rata mare a populației îmbătrânite,
la rata mare de migrație forței de muncă
în străinătate, la comunități nereceptive
sau la inerția unor locuitori ai satelor care
acceptă greu schimbarea etc.

schimbului de experiență, fac ca această
activitate, organizată din 3 în 3 luni, să fie
extrem de utilă și să constituie un fel de
„barometru” al proiectului, care să ducă
la realizarea unei analize coerente și
obiective a activităților centrelor, a
obiectivelor proiectului și a indicatorilor
„Din păcate, există în toate centrele o
acestuia.
anumită incertitudine în ceea ce privește
numărul beneficiarilor care vor participa Organizarea de vizite de schimb de
efectiv la cursurile de formare/calificare (un experiență între coordonatorii CCR este o
indicator important al proiectului), din cauza activitate a proiectului care se desfășoară
ratei mari de emigrare a lor în perioada de trimestrial, următoarea vizită fiind
primăvară - vară, în străinătate, la munca programată în luna aprilie a anului 2012.
sezonieră”. (E.B)

slabe, Toate aceste informații culese în timpul

Autor: Mariana Sandu—coordonator național
centre

Șansa de a accede pe piața forței de muncă
Proiectul

CCR și-a început derularea în
iulie 2010 și scopul este de a oferi soluții
reale
la
problemele
actuale
din
comunitățile dezavantajate, în special
comunităților de romi. Soluțiile la care sau gândit inițiatorii acestui proiect nu țin
numai de un domeniu anume, nu se
raportează doar la educație, la sănătate,
la servicii sociale sau ocupaționale, ci sunt
gândite pornind de la o abordare
integrată,
astfel
încât
nevoilor
comunităților dezavantajate, din mediul
rural, să li se răspundă într-un sens cât
mai adecvat.

sporească șansele persoanelor care sunt în
căutarea unui loc de muncă. Aceste
cursuri se oferă gratuit beneficiarilor
CCR, pentru o perioadă de desfășurare
între 1 și 8 luni în funcție de
complexitatea programului de formare
profesională.

O problemă cu care se confruntă, în
general, populația din mediul rural, o
constituie lipsa locurilor de muncă, iar în
cazul populației de romi, care în
majoritatea cazurilor nu deține terenuri
agricole, nu se poate afirma că se ocupă
nici măcar cu agricultura de subzistență,
problema lipsei locurilor de muncă fiind
una foarte acută.

 disponibilitate de
deplasare la cursuri;

Ocupațiile pentru care se optează implică:

pe piața forței de muncă a celor ce vor
beneficia de cursuri de formare
profesională să fie unul foarte bun.
Pentru înscrierea la cursurile oferite în
cadrul
proiectului
sunt
necesare
următoarele acte: (originale și copii xerox):



 un nivel minim al studiilor (după caz:
școala generală, școala profesională, 
liceu, studii superioare) în funcție de
condițiile impuse de fiecare program 
de pregătire în parte;

participare

și

 o puternică motivare.

Cursurile vor avea o structură de
desfășurare pe module cu pregătire
teoretică și pregătire practică. Pregătirea
teoretică se va desfășura în săli de curs,
fie puse la dispoziția beneficiarilor de
primăriile comunelor implicate, fie
Astfel, pentru a atinge obiectivul general asigurate de furnizorii de formare care
al proiectului, respectiv „Creşterea acesului vor fi subcontractați.
pe piaţa muncii în activităţi non-agricole a
persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu Pregătirea practică se axează pe instruirea
focalizare pe grupuri de romi, prin de profil atât în atelierele furnizorilor
îmbunătăţirea calităţilor resurselor umane şi subcontractați, cât și în cadrul agenților
prin furnizarea de servicii sociale de sprijin economici de profil.
integrat”, Sastipen a propus organizarea
Procesul de formare va fi urmărit și
unor cursuri de inițiere, calificare,
evaluat permanent, în final echipa de
perfecționare și specializare care să
proiect sperând că procentul de reinserție



Formular de înscriere la cursuri;
Carte de identitate;
Certificat de naștere;
Certificat de căsătorie;
Diplomă de studii (ultima formă de
învățământ absolvită);
Adeverință medicală din care să
rezulte că
persoana este aptă în
meseria solicitată;

În procesul de identificare a furnizorilor
de formare profesională autorizați și
obținerea listelor cu locurile de muncă
vacante,
un
sprijin
real
pentru
componenta de formare, l-a constituit
încheierea de protocoale de colaborare cu
AJOFM-urile din cele 7 județe în care au
fost înființate Centre Comunitare de
Resurse (județele Alba, Bacău, Botoșani,
Galați, Mureș, Neamț, și Vaslui).
Autor: Mariana Sandu—coordonator național
centre
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Desfășurarea cursurilor de formare în ocupațiile:
îngrijitor la domiciliu, asistent maternal, infirmier
Centrul

de Resurse şi Formare în
Profesiuni
Sociale
“PRO
VOCAŢIE” (C.R.F.P.S. PROVOCAŢIE),
din Bucureşti, este un centru de evaluare
a competenţelor profesionale obţinute pe
alte căi decât cele formale, autorizat de
către Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor, în conformitate
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
129/2000, republicată.
Formatorii centrului utilizează metode
atractive şi creative de lucru specifice în
educaţia adulţilor. Metodele de lucru sunt
adaptate participanţilor, astfel încât
transmiterea informaţiilor să fie la un
nivel cât mai ridicat de eficienţă,
facilitându-se autoreflecţia şi formarea
propriilor opinii şi puncte de vedere.

În Regiunea Centru, cursurile de formare domeniul social, respectiv asistent
au fost susținute după cum urmează:
maternal, îngrijitor la domiciliu și
infirmieră.
 în perioada 15—17 martie 2012, în
localitatea Daneș (județul Mureș) au În luna aprilie 2012 sunt programate a se
fost instruite 15 persoane în ocupația desfășura următoarele cursuri de formare:
îngrijitor la domiciliu;
 6—8 aprilie 2012, în localitatea Coșula
(județul Botoșani) vor fi instruite: 20
 în perioada 27—31 martie 2012, în
de persoane în ocupația îngrijitor la
localitatea Mica (județul Mureș) au fost
domiciliu și 15 persoane în ocupația
instruite 17 persoane în ocupația de
de infirmieră;
infirmieră.
În Regiunea Nord-Est, cursurile de 
formare au fost derulate după cum
urmează:

6—8 aprilie 2012, în localitatea
Mănăstirea Cașin (județul Bacău) vor
fi instruite 18 persoane în ocupația de
îngrijitor la domiciliu;

 în perioada 21—23 martie 2012, în
localitatea Boghicea (județul Neamț) au  21—23 aprilie 2012 în localitatea
fost instruite 13 persoane în ocupația
Frumușița (județul Galați) vor fi
îngrijitor la domiciliu și 6 persoane în
instruite 15 persoane în ocupația de
ocupația asistent maternal;
îngrijitor la domiciliu;
Metodele de instruire utilizate se
constituie din discursuri, dezbateri,
 în perioda 26—30 martie 2012, în  23 – 27 aprilie 2012, în localitatea
discuții individuale şi de grup, exerciţii
localitatea Boghicea (județul Neamț) au
Boghicea (județul Neamt) se va
individuale şi de grup, simulare, jocuri de
fost instruite 20 persoane în ocupația
desfășura cursul de instruire a 23
rol, adaptate domeniului protecţiei
infirmiera;
persoane în ocupația de infirmieră.
sociale.
 în perioada 27—31 martie 2012, în
Formatorii responsabili de susținerea
În perioada ianuarie – martie 2012, în
localitatea Văleni (județul Neamț) au
cadrul activității de formare, SASTIPEN și
acestor cursuri sunt: d-na Laura
fost instruite 23 persoane în ocupația
CRFPS PROVOCAȚIE au organizat
Bocăneț, d-na Mara Caliniuc, d-na
îngrijitor la domiciliu.
cursuri pentru ocupațiile: îngrijitor la
Mihaela Șerpe, d-l Dorin Suciu și d-na
domiciliu, infirmieră și asistent maternal, În urma aplicării chestionarului de Adriana Toader.
de aceste cursuri beneficiind 114 persoane evaluare în ceea ce privește gradul de
din mediul rural.
mulțumire a fiecărui participant în cadrul
cursurilor de formare, pentru ocupațiile
În implementarea acestei activități, cele
îngrijitor la domiciliu, asistent maternal și
două organizații partenere au beneficiat
infiermieră, am obținut următoarele
de sprijinul echipelor de experți din
păreri:“Explicarea cursului pe înțelesul tuCentrele Comunitare de Resurse din
turor, întâlnite la vârstnici tot mai des”, “ Să
Regiunea Centru și Nord-Est, prin
dureze mai mult”, “ Discuții privind cazurile
informarea persoanelor cu privire la
reale”, “Toate informațiile au fost intereposibilitatea
de a urma cursuri de sante”, “Răbdarea mentorului”.
formare, prin identificarea nevoilor de
formare, îndrumarea beneficiarilor în Certificatele de competenţe profesionale
vederea exprimării opțiunilor de formare, sunt recunoscute de către Ministerul
sprijinirea beneficiarilor în realizarea Muncii și Ministerul Educației, la nivel
dosarelor pentru înscrierea la cursurile de național și internațional. Pentru cursurile
formare și mobilizarea acestora în vederea derulate în luna martie 2012, se vor emite
114 certificate de competențe profesionale
participării la cursuri.
Foto curs de formare infirmier
pentru cele 3 ocupații solicitate din
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F o t o
cursuri de formare: îngrijitor la
domiciliu, asistent
m a t e r n a l ,

Ocupația: infirmieră
Cod COR: 513103
 Competenţele
ocupaţiei:

profesionale

c u no ş ti n ţ el o r











Competenţe dobândite:

și siguranței  Planificarea propriei activităţi

şi  Planificarea activităților
 Comunicarea cu beneficiarul

 Perfecţionarea continuă
 Lucrul în echipa multidisciplinară

 Comunicarea interactivă
 Gestionarea actelor și documentelor
 Respectarea drepturilor persoanei
beneficiarului
Formarea deprinderilor de viaţă
îngrijite
Supravegeherea stării de sănătate a  Respectarea Normelor de Securitate și
Sănătate în Muncă și în domeniul  Supravegherea stării de sănătate a
beneficiarului
persoanei îngrijite
situațiilor de urgență
Urmărirea respectării drepturilor

Alimentarea şi hidratarea persoanei
beneficiarului
 Respectarea drepturilor beneficiarului
îngrijite
Integrarea copilului în familia  Acordarea de îngrijiri corporale

Igienizarea spaţiului în care se află
asistentului maternal
persoanei îngrijite
persoana îngrijită
 Asigurarea alimentației și hidratării
Integrarea copilului în viaţa socială
 Acordarea îngrijirilor de igienă pentru
persoanei îngrijite
persoanele îngrijite
Asistarea copilului în procesul
educaţional
 Asigurarea igienei spațiului și a
obiectelor auxiliare ale persoanei  Transportarea rufăriei
Comunicarea cu copilul
îngrijite
 Transportul persoanelor îngrijite
Gestionarea actelor şi documentelor  Simularea și socializarea persoanei
Durată: 18 ore – 6h/zi
copilului
îngrijite
Nivel de acces: Studii obligatorii
Asigurarea integrităţii copilului
 Mobilizarea și trasportul persoanei
îngrijite
Asigurarea unei relaţii armonioase cu
Autor: Cristina Coman, PROVOCAȚIE
familia naturală sau de adopţie
Durată: 18 ore – 6h/zi

 Lucrul în echipă


ale Competenţele profesionale ale ocupaţiei:
 Menținerea integrității
beneficiarilor

Ocupația: asistent maternal
Cod COR: 513204

Cod COR: 513307

 Planificarea propriei activităţi
 D e z vo l ta rea
deprinderilor

Ocupația: îngrijitor la domiciliu

Durată: 18 ore – 6h/zi

Nivel de acces: Studii obligatorii

Nivel de acces: Studii obligatorii
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Considerente de ordin practic privind activitatea desfășurată
pe domeniile sectoriale la nivelul celor cincisprezece Centre
Comunitare de Resurse
Centrele
Comunitare
de
Resurse
din
cele
15
comunități oferă atât servicii
de consiliere individualizată,
programe de formare și
asistență pentru începerea
unei activități anteprenoriale,
orientare pe piața muncii, cât
și servicii integrate (asistență
medicală și socială, consiliere
educațională),
care
să
contribuie la îmbunătățirea
stării de sănătate și la
creșterea motivării pentru
participare activă pe piața
forței de muncă.

Foto CCR Sînpaul, judetul Mureș

Componenta dezvoltare anteprenorială
În România anului 2012, antreprenoriatul
este departe de a mai fi un concept
abstract. Crearea de noi afaceri este un
element
esenţial
necesar
pentru
dezvoltarea şi revitalizarea economiei. În
cadrul dezvoltării economiei e nevoie de
politici care să stimuleze crearea de noi
firme. Dezvoltarea antreprenorială are
efecte pozitive atât asupra generării de
locuri de muncă, cât şi asupra creşterii
economice.
Prin antreprenoriat se înţelege o activitate
practică de creare a unei noi organizaţii
(entităţi) sau de reabilitare, redresare,
modernizare şi/sau restructurare a unei
organizaţii
existente,
îndeosebi
în
domeniul
afacerilor
(http://ptir.ro/
images/stories/Strategie_final.pdf).
Antreprenoriatul comportă un anumit
grad de risc şi diferă, ca obiective, criterii

şi modalităţi de implementare şi evaluare,
în funcţie de particularităţile organizaţiei
respective.
În cadrul proiectului, componenta de
sprijinire a dezvoltării antreprenoriale în
domenii non-agricole în mediile rurale
include activităţi şi sub-activităţi care
urmăresc
formarea
profesională,
consilierea
în
domeniul
antreprenoriatului
şi
implementarea
competenţelor dobândite în cadrul
procesului de formare.
În cele cincisprezece Centre Comunitare
de Resurse, alături de echipa complexă de
specialişti angajaţi (coordonatori centre,
agenți ocupare, asistenți sociali, medici),
au fost selectate și angajate 15 persoane pe
poziţia de consultant în dezvoltare
antreprenorială, persoane cu experienţă
anterioară în domeniu, care să contribuie

cu expertiza lor la
activităţilor proiectului.

implementarea

Obiectivul
principal
al
susţinerii
dezvoltării antreprenoriale este de a
răspunde
presiunilor
crescute
de
competitivitate ale unui mediu economic
naţional şi regional în schimbare, prin
facilitarea şi încurajarea creării de noi
întreprinderi, care să pătrundă în sectoare
şi domenii inovatoare şi stimularea
ocupării forţei de muncă - obiectiv
esenţial care se realizează şi prin
stimularea iniţiativelor antreprenoriale,
mai precis prin asigurarea serviciilor de
formare şi consiliere pentru începerea şi
dezvoltarea unei afaceri.
Prin activităţile desfăşurate în Centrele
Comunitare de Resurse se urmăreşte:
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 determinarea nivelului actual de dezvoltare al antreprenoriatului şi al sectorului IMM, în concordanţă cu tendinţele
economice din zonă, în scopul fundamentării unor direcţii viitoare de acţiune, adaptate specificului regional;
 formarea în comunităţi a unei atitudini
pozitive la nivelul forţei de muncă active în ceea ce priveşte iniţiativele
antreprenoriale;
 creşterea numărului de afaceri iniţiate
de persoanele selectate şi îmbunătăţirea
nivelului de dezvoltare, formare a competenţelor potenţialilor antreprenori;
 facilitarea accesului la informaţie calificată, schimb de bune practici şi experienţe;
 dezvoltarea competenţelor personale,
manageriale şi antreprenoriale ale persoanelor selectate printr-o serie de
stagii de formare;
 accelerarea dezvoltării economicosociale durabile a regiunilor Centru,
Nord-Est şi Sud-Est prin valorificarea
superioară a potenţialului uman şi material existent;

 atragerea unui număr de femei din mediul rural în procesul de învăţare şi
dobândire de noi competenţe şi abilităţi, cu scopul asigurării unei bune
reprezentativităţi şi egalităţii de şanse.
Activitățile pentru dezvoltarea antreprenorială în cele cincisprezece Centre
Comunitare de Resurse
Programul de formare pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale pentru
membrii comunităților rurale a fost implementat de SASTIPEN și CRFPS
ProVocație pentru un număr de 103 persoane selectate din comunitățile țintă,
spijinite de 15 consultanți locali pentru
dezvoltare
antreprenorială.
Anterior
procesului de selecție a fost derulată o
campanie de informare în rândul populaţiei cu privire la oportunitatea oferită de
program. Dezvoltarea şi implementarea
programului de formare a competenţelor
antreprenoriale s-a realizat în trei sesiuni
regionale organizate la Piatra-Neamţ,
Tîrgu_Mureş şi Galaţi.

În continuarea programului de formare
pentru care participanţii au primit certificare CNFPA, consultanţii în antreprenoriat de la nivelul fiecărui Centru acordă
sprijin pentru realizarea planurilor individuale în domeniul antreprenoriatului
pentru persoanele formate și pornirea de
mici afaceri prin organizarea de întâlniri
individuale între consultanţii în dezvoltare antreprenorială şi beneficiari pentru
stabilirea procesului de mentorat; realizarea planurilor individuale de mici afaceri;
supervizarea procesului de asistare a
beneficiarilor de către consultanții în dezvoltare antreprenorială în procesul de
aplicare a planurilor individuale.
Până la finalul proiectului ne aşteptăm ca
în cele 15 comunităţi să fie pornite minim
40 de mici afaceri şi să fie elaborate 400 de
planuri de afaceri, care să vină în sprijinul
persoanelor instruite prin programele de
formare profesională organizate în cadrul
proiectului.
Autor: Smaranda Witec, expert anteprenoriat

Componenta ocuparea forței de muncă
În prezent, se află în desfășurare o serie
de cursuri de formare profesională pentru
diferite ocupații care se adresează
beneficiarilor din cele 15 comunități în
care funcționează Centrele Comunitare de
Resurse. Acestea cursuri de formare
pentru cele 22 meserii au fost selectate în
baza opțiunilor beneficiarilor CCR de
către echipa Sastipen. Odată ce
beneficiarii vor fi certificați, agenții de
ocupare din cele 15 centre vor trebui să se
concentreze pe două activități principale.
Pe de-o parte, va urma o perioadă intensă
de deplasări pe teren în localitate sau în
zonă, în paralel cu vizite la birourile
locale ale Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă în vederea
identificării de potențiali angajatori
dornici să contracteze personal calificat.
După ce aceștia au fost localizați, urmează
momentul în care agenții de ocupare vor
trebui să facă apel la toate abilitățile lor de
comunicare și să-i convingă pe aceștia
despre necesitatea angajării de beneficiari

ai CCR. Odată ce angajatorii și-au
manifestat disponibilitatea pentru a
realiza astfel de angajări, experții pe
ocupare din centre vor ajuta persoanele ce
vor fi angajate să-și organizeze
documentele pentru angajare.
A doua activitate importantă pentru
agenții pe ocupare se referă la pregătirea
membrilor grupului țintă care au fost
certificați pentru angajare. Fiind experții
pe ocupare din cadrul centrelor, una
dintre responsabilitățile lor principale este
să asigure consiliere vocațională
membrilor grupului țintă. Iar acest lucru
poate însemna de la ajutorarea acestora în
realizarea propriului CV și a scrisorii de
intenție, până la pregătire pentru
prezentarea la interviul de angajare sau
pentru prezentarea la locul de muncă.
Uneori, se pot găsi în situația în care vor
trebui să explice oamenilor care vor fi
angajați care sunt regulile de conduită la
locul de muncă. Acesta însă nu este
momentul final în relația dintre angajator-

agent de ocupare-angajat. În timpul
vizitelor ulterioare, agentul de ocupare va
încerca să afle în ce măsură angajatorul
este mulțumit de prestația noului angajat;
pe de altă parte, prin discuții cu angajatul,
agentul de ocupare poate afla cum s-a
integrat acesta la noul lui loc de muncă și
îl poate consilia în cazul în care are
nevoie. Totodată, în cadrul vizitelor la
angajatori, acesta poate afla ce alte locuri
de muncă devin disponibile în perioada
următoare, ceea ce îi va permite să-i caute
și să-i identifice pe acei membri ai
grupului țintă care au pregătirea necesară
pentru noile posturi vacante. Totuși,
agentul de ocupare lucrează în echipă.
Prin urmare, trebuie să comunice cu
ceilalți membri ai echipei pentru a fi la
curent cu eventualele schimbări apărute
în viața unui membru al grupului țintă
(de natură socială, medicală etc.),
schimbări care îi pot afecta acestuia
proaspăt câștigata calitate de angajat.
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În acest moment, proiectul va intra într-o
nouă etapă, iar agentul de ocupare din
centru va trebui să identifice noi
oportunități de formare profesională la
nivel local sau zonal pentru acei membri
ai grupului țintă care au fost deja
certificați CNFPA pentru una dintre

ocupațiile selectate de Sastipen. Totodată,
în
colaborare
cu
expertul
pe
antreprenoriat din centru va trebui să
identifice
posibilități
de
formare
ulterioară și pentru o parte dintre
membrii comunităților rurale care au fost
certificați în antreprenoriat. Pe de altă

parte, pentru acele persoane cu astfel de
competențe care urmează să-și deschidă o
afacere și caută să angajeze personal,
agenții de ocupare îi pot recomanda pe
acei membri ai grupului țintă pregătiți
corespunzător.
Autor: Teodora Ene, expert ocupare

Componenta de asistenţă ce asigură participarea persoanelor
din mediul rural pe piaţa muncii
La baza implementării proiectului se află
conceptul de servicii integrate care
răspund nevoilor grupului țintă.
Componenta socială, împreună cu cea
medicală, sprijină intervenția pe cele două
domenii majore de implementare ale
proiectului, ocuparea și antreprenoriatul.
Serviciile de asistență ce asigură
participarea beneficiarilor celor 15 Centre
Comunitare de Resurse (CCR) pe piața
muncii
sunt
așadar
servicii
complementare.

ciale (persoane care nu au un loc de
muncă stabil și nu au un venit sau nu
au acte de stare civilă, copii cu risc de
abandon școlar, potențiali beneficiari de
venit minim garantat, persoane cu
dizabilități), cărora le-au fost oferite
activități de suport informațional și
afectiv și consiliere în vederea urmării
unui curs de calificare, de sprijin în
întocmirea dosarului - colectarea documentelor necesare unui anumit tip de
dosar). De asemenea, în cazurile în care
nu a fost acordat un sprijin direct, cenEle însoțesc activitățile derulate pe
trat pe nevoia beneficiarului, au fost
domeniul ocupării și antreprenoriatului și
întocmite fișe de referire către alte
contribuie la atingerea indicatorilor pe
instituții care pot răspunde nevoilor
aceste componente.
oamenilor din comunitate (în special
către primării).
În cadrul Centrelor, asistența care asigură
participarea persoanelor din cele 15  au supus analizei nevoile grupurilor
vulnerabile din comunitate în cadrul
comunități rurale este domeniul de
întâlnirilor de lucru săptămânale
competență al lucrătorilor sociali.
În
organizate cu membrii echipei CCR;
perioada ianuarie-martie 2012, o serie de
activități pe această componentă de  au distribuit materiale de informare în
rândul persoanelor din comunitate,
asistență socială au fost desfășurate.
prin discuții directe cu beneficiarii din
comunitate și prin campaniile de
informare desfășurate împreună cu
colegii lor din Centre;
 au consultat și studiat noutățile și
modificările legislative din domeniul
asistenței sociale în vederea furnizării
unui sprijin corect și adecvat pentru
persoanele din diferite categorii
vulnerabile din comunitate (persoane
fără ocupație, beneficiari ai venitului
Foto CCR Pușcași jud. Vaslui, activitate în
minim garantat, persoane cu diferite
comunitate
probleme sociale, persoane cu
dizabilități; încadrarea unei persoane în
Astfel, lucrătorii sociali din CCR:
diverse tipuri de handicap și condițiile
în care o persoană poate deveni asistent
 au vizitat și identificat în cadrul
personal, problematica asistenței
comunităților în care lucrează permaternale și a plasamentului familial).
soane/familii cu diferite probleme so-

 au asigurat mentoratul pentru
facilitatorul comunitar și mediatorul
școlar din Centrele lor;
 au participat, împreună cu echipa
Centrului,
la
completarea
chestionarelor necesare realizării
strategiei de dezvoltare locală a zonei
lor și au cules date necesare pentru
schițarea fișei localității.
 au desfăşurat o campanie de prevenire
a delincvenţei juvenile (în comunitățile
din Pușcași, județul Vaslui și Văleni,
județul Neamț).
 colaborează permanent cu persoanele
care au atribuții în domeniul asistenței
sociale din cadrul primăriilor.

Foto CCR Frumușița, jud. Galați, CCR
Daneș, jud. Mureș , acțiuni derulate
Autor: Simona
sociala

Preda—expert

asistentă
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Componenta de promovare a unui stil de viaţă sănătos
În cadrul Centrelor Comunitare de
Resurse,
activitățile
din
domeniul
sănătații completează serviciile oferite în
domeniul formării și ocupării forței de
muncă, activitățile de dezvoltare a
spiritului antreprenorial și serviciile de
asistență, care să asigure participarea
persoanelor din mediul rural pe piața
muncii.
Activitățile din acest domeniu sunt
desfășurate de către medici cu experiență
în domeniul promovării sănătății, care
sunt interesați de latura dezvoltării
comunitare și de realizarea de acțiuni care
să se adreseze factorilor determinanți ai
sănătății, factori precum sărăcia, lipsa
pregătirii,
neinformarea,
mediul,
comportamentul.
Deoarece întreaga metodologie de lucru
în cadrul proiectului se bazează pe
intervenția în funcție de nevoi, prima
activitate desfășurată în domeniul
promovării sănătății a fost identificarea
unor
probleme
de
sănătate
din
comunitate.
Pentru
identificarea
problemelor s-au purtat atât discuții cu
persoane din comunitate, cu medicii de
familie, cât și cu autoritățile locale și
autoritățile din domeniul sănătății de la
nivel județean. S-au descoperit probleme
comune tuturor comunităților incluse în
proiect (o predominanță a bolilor
cardiovasculare, însoțită de o prevalență
mare a factorilor de risc asociați bolilor
cardiovasculare, așa cum ar fi fumatul,
alimentația
dezechilibrată,
sedentarismul), cât și probleme specifice
(de ex. prevalența mare a cazurilor de
hepatită B într-una dintre comunități sau
prevalența mare a tuberculozei în altă
localitate, ori semnalarea mai multor
cazuri de sarcini la adolescente în altă
comunitate etc.).

comunitățile s-au desfășurat acțiuni care
au vizat informarea comunității despre
pericolele expunerii la fum de țigară atât
prin fumat activ, cât și prin fumat pasiv,
despre importanța menținerii unei igiene
corespunzătoare a locuinței, a spațiilor de
locuit și de lucru. De asemenea, in fiecare
localitate s-au desfășurat și alte activități
specifice, planificate de medic în funcție
de problemele identificate: sesiuni de
informare pe problematica contracepției și
bolilor cu transmitere sexuală, activități
dedicate menținerii sănătății oculare,
prevenirii hipertensiunii arteriale și
prevenirii
apariției
complicațiilor
hipertensiunii arteriale, activități de
prevenție a apariției diabetului, activități
de informare în domeniul prevenției
diferitelor boli transmisibile.

tar de către echipa Centrului Comunitar
de Resurse în vederea rezolvării și
depășirii dificultăților cu care se confruntă
populația vulnerabilă din mediul rural.

O altă componentă importantă de
intervenție a fost reprezentată de oferirea
de informații personalizate în domeniul
sănătății, persoanelor care s-au adresat
centrului. Au fost consiliate persoane din
comunitate
în
ceea
ce
privește
modalitățile de dobândire a calității de
asigurat medical, despre necesitatea și
importanța efectuării controlului medical
periodic, despre necesitatea respectării
indicațiilor terapeutice medicale în vederea păstrării stării de sănătate în parametri optimi.

În toate activitățile desfășurate în cadrul
domeniului de promovare a unui stil de
viață sănătos s-a urmărit aplicarea conceptului de muncă în echipa de sănătate
comunitară. Echipa de proiect a văzut
drept salutară intervenția în comunitate a
unei echipe formate din medic, asistent
medical comunitar și mediator sanitar,
prin urmare medicul din cadrul Centrului
Comunitar de Resurse a avut rol de mentor pentru persoanele resursă din comunitate, care desfășoară activități practice de
După identificarea inițială a problemelor, formare în domeniul asistenței medicale
s-au pregătit intervenții specifice; astfel, s- comunitare și medierii sanitare.
au desfășurat activități de documentare,
culegere de informații relevante și Este de sublinat faptul că activitățile din
difuzarea
acestora
într-o
manieră domeniul promovării sănătății întregesc
accesibilă membrilor comunității. În toate paleta de servicii oferite la nivel comuni-

Autori: Cristina Crintea – expert domeniul
medical, Eugenia Bratu—asistent proiect
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S-a lansat site-ul www.ccr-sastipen.ro
De ce s-a simțit nevoia creării
acestui website?
 Pentru ca beneficiarii proiectului să aibă
acces la informații noi, originale și
folositoare, informații pe care nu le pot
găsi în alte părți și care-i privesc direct,
având în vedere că informațiile
furnizate privesc însăși comunitatea în
care este amplasat Centrul Comunitar
de Resurse.

educație,
sănătate,
antreprenoriat.

ocupare, o adevarată comunitate virtuală care e
interesată să se dezvolte mai ales pe plan
personal, dar care poate fi interesată și de
 Pentru că pe acest site se publică un
ceea ce se poate face pentru comuna în
newsletter cu articolele care conțin cea
care locuiesc.
mai nouă informație cu privire la
implementarea activităților proiectului. Site-ul nostru duce și la atragerea massUn newsletter usor de citit și cu mediei locale cu care realizarea unui
informații utile poate fi trimis parteneriat la nivel local va duce la
prietenilor,
rudelor,
persoanelor împuternicirea poziției la nivel local a
interesate, care pot la rândul lor să Centrului Comunitar de Resurse.
devină
beneficiari
ai
serviciilor
Echipa de proiect consideră că un
intregrate ale Centrelor Comunitare de
conținut util al site-ului este modalitatea
Resurse.
de a fideliza vizitatorii, de a-i face să se
 Pentru că pe site este creat un blog, dar reîntoarcă pe site pentru a vedea știrile,
poate fi creat și un forum, unde informațiile și serviciile pe care le oferă
vizitatorii pot să interacționeze atât Centru Comunitar de Resurse.
între ei cât și cu echipa de proiect.
Persoanele care doresc să contacteze perÎn felul acesta, persoane de la nivel local sonalul CCR o pot face și prin intermediul
pot deveni vectori de imagine, pot scoate site-ului accesând secțiunea Centre—
în evidență evenimente de la nivel local Harta centrelor.

 Pentru ca activitățile desfășurate de
către echipele Centrelor Comunitare de
Resurse să fie făcute cunoscute celor
interesați – persoane interesate să
acceseze serviciile oferite în cadrul
Centrelor Comunitare de Resurse,
autorități locale interesate de situația
grupurilor vulnerabile, mass-media
interesată de evenimentele organizate la
nivel local, activiști interesați de
promovarea
drepturilor
omului, sau pot transmite informații utile
membrilor comunității. Oamenii pot crea

Autor: Mariana Sandu
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