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Comunicat 

  

În cadrul proiectului "Dezvoltarea de Structuri ale Economiei Sociale în 

Regiunile NordVest, SudVest Oltenia şi Vest”, cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad este partener 
cu Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare 
şi cu Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea.  

Personalul Centrului Regional de Resurse pentru Persoane Vulnerabile Social 
Arad a implementat programul de informare, consiliere profesională şi medierea 
locurilor de muncă. 

În vederea dezvoltării unui sistem eficient pentru integrarea persoanelor din 
categoriile vulnerabile pe piaţa muncii a fost necesară o evaluare a capacităţilor şi 
motivaţiei pentru muncă. 

Psihologul expert din cadrul Centrului Regional de Resurse pentru Persoane 
Vulnerabile Social Arad a dezvoltat un program de consiliere psihologică şi orientare 
vocaţională. 

Astfel, au fost evaluate abilităţile şi interesele ocupaţionale pentru 315 
persoane din municipiul Arad şi din judeţ. 

Totodată au fost focalizate acţiuni de consiliere individuală în vederea 
autocunoaşterii şi dezvoltării personale, sprijin şi îndrumare spre identificarea 
punctelor tari personale cu scopul ridicării stimei de sine şi încrederii în forţele proprii 
necesare accesării unui loc de muncă potrivit profilului individual. 
 

Obiectivul general al întregului program de informare, consiliere şi orientare 
vocaţională a fost facilitarea accesului pe piaţa muncii şi creşterea gradului de 
incluziune socioprofesională pentru persoanele ce aparţin categoriilor vulnerabile din 
grupul ţintă al proiectului.  
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