Investeşte în OAMENI !
Fondul Social European
Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
DMI 2.3 „Acces şi participare la Formare Profesională Continuă”
Titlul Proiectului: „Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)”
Contract: POSDRU/108/2.3/G/80720

REGULAMENT DE SELECŢIE
a persoanelor participante la programul de formare profesională desfăşurat în cadrul proiectului:
„Profesionalizarea îngrijirii la domiciliu în regiunea NE (PID-NE)”,
contract: POSDRU/108/2.3/G/80720

SELECTAREA ŞI ÎNSCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ
Pentru a deveni beneficiari ***ai proiectului, persoanele care se vor adresa organizaţiei ca urmare
a activităţilor de promovare, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
Criteriu
•

Document doveditor

Să aibă statut de angajat al unei unităţi din

•

Copiesimplă după contractul de muncă,

domeniul medico-social din regiunea Nord-

•

Adeverință de salariat, în original.

Est (unităţi medicale, furnizori privaţi de
servicii sociale adresate bătrânilor şi/sau
bolnavilor,

centre

socio-medicale

rezidenţiale şi multifuncționale)

***

În procesul de selectare a beneficiarilor vor fi respectate principiile egalităţii de şanse şi nediscriminării, accesul

fiind deschis tuturor celor interesaţi care corespund criteriilor de selecţie fără deosebire de rasă, etnie, sex,
apartenență la o minoritate etc.
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•

Să

fie

persoane

calificare,

cu

necalificaţi

nivel
sau

cu

redus

de

•

calificări

redundante pe piaţa muncii

Copie simplă după adeverinţa/diploma de
studii,

•

Declarație pe propria răspundere cu privire
la calificările deținute,

•

Studiu de caz cu privire la redundanța
calificării deținute.

•

Să

deţină

un

profil

psiho-profesional

•

adecvat celor două tipuri de ocupaţii,

•

Setul

de

baterii

de

teste

aplicat

beneficiarilor şi interpretarea lor,

pentru care sunt furnizate servicii de

•

Profil psiho-profesional,

formare in cadrul proiectului,

•

Planul de carieră.

Să nu fi participat la alte programe similare

•

Declarație cu privire la participarea la

care oferă același program de calificare

programe de același tip.

profesională
•

•

Să își dea acordul scris cu privire la

•

Cerere tip de participare la program,

participarea la program

•

Contract de formare profesională.

Toate persoanele care îndeplinesc aceste criterii vor deveni beneficiari ai proiectului.

Înscrierea grupului ţintă presupune luarea în evidenţă a beneficiarilor prin întocmirea unui dosar
personal care dovedeşte apartenenţa la grupul ţintă şi completarea formularului de înscriere a
grupului ţintă.

Manager proiect,
Coroliuc Anca Marinela

Responsabil Juridic,
Ina Dimitriu
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