Cursuri desfasurate in primul an
de implementare a proiectului

2009

1. Formare de Formatori
In vederea maximizarii impactului proiectului la nivel local, au fost organizate, in prima
faza, cursuri de Formare a Formatorilor. Acestea au fost adresate persoanelor resursa care au avut
un rol deosebit in transmiterea informatiilor si mesajelor din cadrul programului si au contribuit
la stimularea participarii potentialelor beneficiare in proiect.
Au fost organizate cursuri de Formare de Formatori simultan la Targu Jiu si Cluj Napoca,
in cate doua sesiuni, prima intre 21-23 August si cea de-a doua intre 28-29 August.
La curs au participat 24 de persoane, 21 femei si 3 barbati, dintre care 11 persoane la Cluj
Napoca si 13 persoane la Targu Jiu, toate avand nivel de pregatire asemanator, selectate pe baza
unor criterii agreate de catre toti partenerii proiectului.
Grupurile de instruire au cuprins in principal cadre didactice tinere din mediul rural si
personal angajat in cadrul autoritatilor locale, dar si alte specializari si categorii.
Cursul s-a finalizat cu absolvirea si acordarea de certifícate CNFPA tuturor celor 24 de
participanti.
2.Managementul firmei (management antreprenorial)
Cursurile au avut ca scop dezvoltarea competentelor beneficiarelor in vederea planificarii,
initierii si gestionarii unei afaceri. Au fost puse la dispozitia participantelor informatii referitoare
la aspectele fundamentale legate de initierea si gestionarea unei mici afaceri (cadrul legal de
infiintare si functionare unei firme, elaborarea planului de afaceri, analiza pietei, organizarea

activitatilor, etc) si oportunitati de finantare pentru mici afaceri.
Pentru a veni in intampinarea cerintelor beneficiarelor, exprimate in cursul analizei
nevoilor de instruire, de a participa la cursuri in localitati cat mai apropiate localitatilor de
resedinta, pentru a asigura o participare cat mai intensa a cursantilor, partenerii in proiect au
selectat noua localitati pentru sesiuni de formare, dupa cum urmeaza: Leresti, judetul Arges;
Belciugatele, judetul Ilfov; Cotargasi, comuna Brosteni, jud. Suceava; Aninoasa, jud. Hunedoara;
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Deva, jud. Hunedoara; Alba Iulia, jud. Alba; Ramnicu Valcea, jud. Valcea; Sibiu, jud. Sibiu;
Botosani, jud Botosani.
In acelasi timp, pentru a facilita participarea cursantelor la dezbaterile din timpul
sesiunilor de instruire, la rezolvarea exercitiilor practice si accesul instructorului de a lucra si
individual cu participantii in dezvoltarea ideii de afaceri, s-a stabilit ca aceste cursuri de
antreprenoriat sa fie organizate pentru grupe de maxim 20-22 participanti.
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