O noua etapa in proiectul Job Net, Maramures-Ucraina
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Bilant in cadrul proiectului Job Net – derulat intre Maramures si Ucraina pe linia implementarii
unei retele transfrontaliere de centre de informare, consiliere, instruire, calificare si plasare a
fortei de munca. Derulat de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) in
colaborare cu autoritatile din zona Teceu, regiunea ucraineana Zacarpatia, planul s-a dovedit
un succes.
Reprezentantii mai multor asociatii si organizatii din Ucraina, prezenti la finele acestei
saptamani in Baia Mare au aratat ca activitatile, respectiv cursurile de specializare organizate in
comun au fost un beneficiu pentru partea ucraineana. “AJOFM este foarte bine venita in zona.
Oamenii sunt specializati si diplomele sunt recunoscute de Ministerul Muncii si Uniunea
Europeana, ceea ce ii ajuta sa isi gaseasca mai usor un loc de munca. Cred ca nu ar trebui sa
ne oprim aici deoarece ceea ce facem este de folos atat pentru noi, cat si pentru generatiile
viitoare”, a declarat Yurii Opris, reprezentantul Asociatiei Culturale George Cosbuc, din
regiunea Slatina.

Prin proiectul Job Net au fost organizate cursuri de instruire in urma carora au fost calificate 150
de persoane atat din Romania cat si Ucraina. 50 dintre ele au fost initiate ca manageri de
proiect, din care 40 de romani si 10 ucrainieni, alte 50 au primit diplome de administrator de
pensiune turistica iar o alta treime, au fost calificate in meseria de lucrator in confectii-tricotaje.
Oficialii AJOFM au aratat ca tot in baza proiectului a fost achizitionat un microbus si 15
laptopuri, astfel incat echipa de lectori sa poata face deplasari in Romania si in Ucraina.
“Suntem incantati ca partea Ucrainiana a reusit sa ne prinda din urma si ca am reusit sa
realizam ce ne-am propus. Suntem bucurosi ca ne-am gasit partenerul dorit si de accea am luat
decizia de a continua acest proiect”, a declarat Alexandru Bondrea, directorul institutiei din
Maramures.
Pe lista partenerilor acestui proiect se numara Uniunea Judeteana a Sindicatelor CNSLR Fratia,
filiala Maramures, Asociatia Patronatelor din IMM Maramures, Asociatia Unirea Sighet, Consiliul
Local Stramtura din Ucraina, Asociatia Culturala George Cosbuc Slatina-Ucraina.
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