„Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6
regiuni din România” – proiect POSDRU dedicat grupurilor vulnerabile
Asociaţia „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”, Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca, Fundaţia World Vision România, Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor
Mutual şi Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgia) implementează în parteneriat proiectul
„Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni
din România”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de
intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Proiectul îşi propune creşterea nivelului de calificare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile din
6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov), prin
furnizarea de programe integrate de consiliere şi formare profesională în vederea integrării sau
reintegrării pe o piaţă a muncii flexibilă şi incluzivă. Durata de desfăşurare a proiectului este de 18 luni,
respectiv perioada 23.04.2014-22.10.2015.
În cadrul proiectului vor fi înfiinţate şi operaţionalizate 6 centre de incluziune socială, de serviciile cărora
vor beneficia 1200 de persoane în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest şi
Bucureşti-Ilfov; 900 de persoane vor participa la cele 36 de cursuri de calificare organizate.
Grupul ţintă al proiectului este format din: 50 de persoane cu dizabilităţi, 180 de persoane de etnie
romă, 210 de persoane din familii cu peste 2 copii, 120 de persoane din familii monoparentale, 30 de
persoane afectate de boli ocupaţionale, 6 persoane fără adăpost, 12 tineri peste 18 ani care părăsesc
sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 412 femei, 180 de persoane aparţinând altor grupuri
vulnerabile (Ex. beneficiari de venit minim garantat).
Contribuţia UBB/Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în cadrul acestui proiect se desfăşoară, în
principal, pe două direcţii şi anume:
1. Realizarea unui studiu interregional având ca obiective: (1) identificarea şi analiza factorilor care
restrâng gradul de angajabilitate al persoanelor vulnerabile; (2) identificarea şi evaluarea competenţelor
care cresc gradul de angajabilitate al persoanelor din grupul ţintă şi (3) evaluarea impactului si a
eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială.
2. Realizarea a 2 sesiuni de instruire pentru specialiştii centrelor de incluziune socială cu tematica:
caracteristici ale grupurilor vulnerabile, cunoştinţe şi abilităţi necesare în lucrul cu grupuri/persoane
vulnerabile: recrutare, consiliere psiho-socială, juridică şi vocaţională, legislaţia protecţiei şi asistării
sociale a grupurilor şi persoanelor vulnerabile, lucrul cu voluntarii etc.
Echipa de implementare a proiectului din partea UBB:
Conf. Univ. Dr. Cristina Baciu – director proiect
Conf. Univ. Dr. Andrea Muller-Fabian – expert activităţi de formare
Lector dr. Teodor Paul Hărăguş – expert coordonare cercetare
Lector dr. Eugen Băican – expert cercetare calitativă
Lector dr. Mihai Bogdan Iovu – expert cercetare cantitativă

