ANUNȚ ÎNSCRIERE PERSOANE DE ETNIE ROMĂ
pentru informare, consiliere și formare profesională
1 IULIE 2014
Agenția Națională pentru Romi împreună cu partenerii, Fundația Centrul de Resurse pentru
Comunitățile de Romi, Cluj și Fundația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro
Vocație invită persoanele de etnie romă să beneficieze de serviciile gratuite oferite în cadrul
proiectului „Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor”, finanțat din
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, POSDRU/165/6.2/S/142679.
În cadrul proiectului vor fi oferite servicii de informare, consiliere şi calificare pentru persoanele
de etnie romă din toate județele.
Actele necesare pentru înscrierea persoanelor de etnie romă sunt:
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Copie după cartea de identitate;
Copie după certificatul de naștere;
Copie după actele de studiu;
Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul);
Formular de înscriere (se poate salva de pe site); www.provocatie.ro
Formular de grup țintă (se poate salva de pe site); www.provocatie.ro
Declarație de consimțământ (se poate salva de pe site). www.provocatie.ro
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IMPORTANT - Un număr de 1200 de persoane de etnie romă vor fi selectate și înscrise la
activitățile proiectului. Din aceste persoane, vor fi selectate un număr de 700 de persoane care
vor fi îndrumate spre cursuri de calificare de nivel 1, 2 și 3 și vor beneficia de subvenții
financiare la absolvirea cursurilor. Având în vedere că numărul de persoane care vor fi selectate
pentru cursurile de calificare este limitat, vă recomandăm să va asigurați că depuneți Dosarul
de înscriere în timp util.
U

U

U

U

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite sunt rugate să ne contacteze
la numărul de telefon: 021 312 40 60. Dosarele de înscriere se pot depune la sediul CRFPS Pro
Vocație, din Str. Dornei nr. 53, sector 1, de luni-vineri, între orele: 10.00-17.00.

INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

