„INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.1 – „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului: „Iarba Verde de ACASĂ”
Nr. contract: POSDRU/104/5.1/G/75946

Data: 27.08.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi
Formare Profesională „Pentru Voi” Baia Mare, beneficiar
şi S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare, partener
în cadrul proiectului „Iarba Verde de ACASĂ”, organizează

CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI
„Iarba Verde de ACASĂ”, Contract POSDRU/104/5.1/G/75946
în data de 29 august 2012, ora 11.00, la Restaurant Select Satu Mare, din Str. Gellert Sandor, nr. 2

Obiectivul general al proiectului, demarat pe data de 3 ianuarie 2011, a urmărit facilitarea integrării pe
piaţa muncii, pe parcursul a 20 luni, a 300 de şomeri din judeţele Maramureş şi Satu Mare, cu accent pe
şomerii tineri şi de lungă durată, prin consolidarea unui acord între nevoile şomerului şi nevoile pieţei
muncii, în vederea asigurării de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii
modernă, flexibilă şi inclusivă.
Grupul ţintă căruia i s-au adresat activităţile proiectului a fost format din: persoane care au părăsit
timpuriu şcoala, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, şomeri, şomeri de lungă
durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri, şomeri de lungă durată tineri.

În cadrul evenimentului vor participa membrii echipei de implementare a proiectului, grupul ţintă şi
familiile acestora, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi regionale, reprezentanţi ai societăţii
civile şi reprezentanţi mass-media.
Sursa de unde se pot obţine mai multe informaţii despre program http://www.fseromania.ro
Persoană de contact:
Pusa-Ioana JAKAB – Manager de Proiect
Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi” Baia Mare
Str. Gheorghe Şincai, Nr.33
Tel./ Fax: 0262-212889
E-mail: centrul_pentruvoi@yahoo.com

Partener: S.C. 3 ART S.R.L. Baia Mare
Str. Gheorghe Şincai, Nr. 33, Maramureş
Tel./ Fax: 0362-800401
E-mail: office3art@yahoo.com
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