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Contextul

Proiectul

Femeile si imigrantii sunt ambele
categorii dezavantaje pe piata de
muncă europeană, a fi femeie si
imigrant fiin asadar un dublu
dezavantaj. A fi imigrant înseamnă
înfruntarea diferitelor obstacole
legate de background diferit:
probleme de limbă, necunoasterea
pietie de muncă a tării gazdă,
probleme de marginalizare socială
sunt adesea obstacole suplimentare
în calea unui proces de integrare
pozitivă.

GC-AC este un Proiect finantat de
programul comunitar Life Long Learning,
sub-program Leonardo da Vinci – Măsuri
pentru transferarea inovatiilor. Proiectul
se confruntă cu o provocare decisivă,
atât la nivel national cât si european, în
lumina obiectivlor stabilite la Lisabona:
integrarea socio-economică a grupurilor
de imigranti si îmbunătătirea conditiilor
femeilor native si emigrante.

Pe de altă parte chiar si sexul
reprezintă un obstaco si, în fapt,
chiar si femeile din tara respectivă
continuă să confrunte cu dificultăti în
câmpul muncii.
Aceste grupuri se confruntă, chiar
dacă sub forme diferite, cu probleme
precum discriminările,
nerecunoasterea propriilor
competente si calificări atunci când
se prezintă într-un cadru de muncă
străin. Politicile, sistemele de
consiliere si cele dedicate instruirii si
formării profesionale ar trebui să
poată fi capabile să înfrunte această
problemă prin metode si instrumente
specifice, capabile să recunoască
competentele fiecărui individu si să
stabilească interfata între acestea si
ceea ce cere piata de muncă.

Obiective
- Îmbunătătirea calitătii sistemelor de
instruire si formare profesională si a
serviciilor pentru angajare
- Sprijinirea dezvoltării instruirii, a formării
si politicilor active ale pietei de muncă prin
intermediul transferului practicilor
consolidate si al instrumentelor de evaluare
a competenteor în vederea integrării
claselor inferioare
- Îmbunătătirea gradului de ocupare si
garantarea conditiilor de muncă adecvate
ale beneficiarilor finali prin intermediul
serviciilor si politice concepute ad hoc.

Parteneriat
Parteneriatul proiectului implică persoane
de categorii difeirte: autorităti publice,
agentii de formare profesională,
organisme specializate în formarea
profesională si părti sociale detasate în
diverse tări partenere (Italia, Germania,
Polonia si Romania).

Metodologia Assessment
Center
Inovarea constă în adaptarea unui
model dei Assessment Center (AC)
(Centru de Evaluare), dezvoltat cu
succes în Germania, care este
transferat si experimentat în tîrile
partenere prin intermediul a trei
componente:
- Formarea formatorilor prin intermediul
seminariilor privind modelul AC si
instrumentele aferente
- Adecvarea instrumentelor si a
metodelor AC conform cerintelor locale
ale pietei de muncă si conditiilor sociale
ale beneficiarilor finali
- Adaptarea unei Platforme E-learning
pentru documentarea competentelor si
metodologiilor de auto-evaluare,
orientate spre îmbunătătirea autostimei
si valorificarea beneficiarilor finali.
Componentele sunt testate si realizate
în trei contexte geografice diferite
(Centrul si Sudul Italiei, Polonia) e
trasferiti in quattro contesti (Centro e
Sud Italia, Polonia, România), sprijinind
crearea de retele solide de profesionisti
si persoane implicate ca element cheie
al sustenabilitătii impactului actiunilor.
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