UNIUNEA EUROPEANĂ

Consiliul Judeţean Alba

Data: 27.03.2014

JOB-cluburi în patru şcoli pilot în cadrul proiectului
„Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare
pentru Tineri în judeţul Alba, România”
În cadrul proiectului „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de
Garantare pentru Tineri în judeţul Alba, România” au fost dotate în cursul lunii martie 2014
patru JOB-cluburi din şcolile pilot din judeţul Alba - Liceul Tehnologic Ocna Mureş, Liceul
Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir şi Colegiul
Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia.
Cel puţin 80 de tineri liceeni din clasele X-XI, din grupul ţintă, vor găsi în aceste spaţii
persoanele resursă, informaţiile, materialele de documentare privind alegerea profesiei şi a
locului de muncă. Cadrele didactice din şcolile pilot care au participat la cursul de orientare
vocaţională în carieră, desfăşurat prin proiect în cursul lunii martie 2014, vor asigura
activităţile specifice de orientare şi consiliere vocaţională în cadrul JOB-cluburilor, ei
constituindu-se într-o reţea pilot de consilieri pentru îndrumare şi orientare profesională.
În cadrul proiectului a fost demarată şi realizarea unui Centru Vocaţional de Asistenţă
în Carieră a Tinerilor – o platformă interactivă, on line, prin care tinerii vor fi informaţi cu
privire la drepturile şi oportunităţile pentru a studia sau pentru a-şi găsi un loc de muncă în
ţară sau în alte ţări ale UE. De asemenea, a început realizarea studiului de cercetare pe tema
„Metode şi instrumente de activare a tinerilor pentru autocunoaştere şi planificare a carierei”,
în cadrul căruia au fost stabilite metodologia studiului, eşantioanele a două grupuri ţintă –
tinerii şi specialiştii în educaţia formală şi non-formală – şi au fost aplicate chestionarele
eşantionului de tineri.
Proiectul, finanţat de Comisia Europeană, este implementat de către Consiliul Judeţean
Alba în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Alba, Patronatul Român, Asociaţia Acţiuni Sociale prin Metode Educative
Active – ASMEA Ocna Mureş, Asociaţia Atitudini şi Alternative Bucureşti.
Valoarea totală a proiectului este de 149.254,67 euro, din care finanţare
nerambursabilă 141.790,54 euro, iar durata de implementare este de 12 luni.
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