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Proiectul „MOBILitate=Adaptare+Succes” și-a
prezentat rezultatele
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș (AJOFM) a derulat, în
perioada iunie 2011-mai 2014, proiectul „MOBILitate=Adaptare+Succes”
- Stimularea mobilității forței de muncă corelată cu dinamica pieței muncii
la nivel inter-regional“. Demersul a fost pus în practică printr-un
parteneriat format din beneficiarul finanŃării, AJOFM Mureș, și SC
Tobimar Construct SRL Alba Iulia, AJOFM Satu-Mare și Obiettivo Lavoro
SPO (Italia), organizaŃii cu expertiză în furnizarea de servicii
individualizate de stimulare a mobilității forței de muncă.
Pe parcursul implementării, experții proiectului au identificat și
implementat, în structurile Serviciului Public de Ocupare din cele două
regiuni, tehnici, metode și instrumente de furnizare integrată a Serviciilor
de Informare privind piața muncii și pentru Stimularea Mobilități forței de
muncă (SISM). Prin proiect au fost elaborate și implementate planuri
individuale de acțiune „Mobiltatea–adaptare pe piața muncii!”, în
activitățile de informare și consiliere pentru promovarea mobilității forței
de muncă. Demersul a contribuit la îmbunătățirea capacității centrelor
de informare profesională din cele două regiuni pentru furnizarea unor

servicii de calitate; la consolidarea capacității de prognoză și planificare
a SPO. Experții proiectului au dezvoltat și implementat noi soluții
organizaționale, orientate pe creșterea calității și eficienței serviciilor de
informare privind piața muncii și pentru stimularea mobilități forței de
muncă.
O componentă importantă a proiectului au reprezentat-o acțiunile
transnaționale, denumite internship, ce au avut ca scop îmbunătățirea
competențelor sociale și profesionale ale salariaților din structurile
Serviciului Public de Ocupare din cele două regiuni. Vorbim de acțiuni
practice
organizate cu implicarea partenerilor din Italia. Experții
proiectului au elaborat și o Metodologie de analiză pentru identificarea
nevoilor de formare profesională pentru clienții SPO din cele două
regiuni.
Grupul țintă al proiectului a fost personalul din structurile Serviciului
Public de Ocupare din cele două regiuni.
Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul Conferinței finale,
organizate în perioada 27-28 mai 2014, la Tîrgu-Mureș. Proiectul AJOFM
Mureș a fost co-finanțat de Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
„Investeşte în oameni!”, Domeniul major de intervenŃie 4.1 – ”Întărirea
capacităŃii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
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