Aplicam pentru tema:


Facilitarea accesului pe piata muncii

Tipul de biblioteca:


biblioteca comunala.

Informatii de contact:
Numele bibliotecii: Biblioteca Comunala Corni
Adresa : sat/ comuna Corni, judetul Galati
Numarul de telefon:
Judetul: Galati
URL-ul site-ului bibliotecii Persoana de contact: Dana Cristea
E-mail și telefon pentru persoana de contact: bccorni@gmail.ro,
Directorul bibliotecii: Dana Cristea
Titlul programului / serviciului propus pentru premiile „Idei pentru maine @ biblioteca ta!”
Fii activ – Angajeaza-te singur!
De ce considerati ca programul / serviciul pe care il descrieti in aplicatie este un model de buna
practica? (maxim 500 de cuvinte)
Prin implementarea programului Fii activ- angajeaza-te singur, biblioteca comunala Corni a reusit
sa puna bazele unui job club de informare adresat persoanelor aflate in cautarea unui loc de
munca in domeniul informarii, consilierii si orientarii/ reconversiei profesionale.
Programul a avut un impact important asupra mentalitatii persoanelor din grupul tinta (40 de
personae aflate in cautarea unui loc de munca), influentand atitudinea fata de munca,
intelegerea rolului fiecarei persoane in dezvoltarea comunitatii precum si cresterea gradului de
ocupare.
Un numar de 40 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca provenind din cele trei sate ale
comunei (Corni, Maciseni, Urlesti) au beneficiat de 12 sesiuni de informare si consiliere
profesionala pe urmatoarele teme: Realizarea un cv si a unei scrisori de intentie, Pregatirea la un
interviu de angajare si Modalitati de informare cu privire la locurile de munca.
De real interes a fost derularea a doua sesiuni de informare privind oportunitatile de pe piata
muncii si exemple de succes antreprenorial unde s-au discutat aspecte legate de Piata muncii si
caractersiticile ei (Ce prevad legile despre munca si conditiile de munca in Romania,
oportunitatile actuale pe piata muncii de pe raza judetului Galati), s-au oferit informatii
referitoare la cum sa demarezi o afacere proprie.
In ceea ce priveste nivelul de satisfactie, in opinia beneficiarilor activitatile la care au participat
au fost: utile, interesante si au adus ceva nou. Intrebati fiind ce li s-a parut mai usor/ mai greu
acestia au afirmat: Mai usor: „completare formulare”, „toate activitatile au fost usoare”,
„participarea la discutii”, „sa lucrez in echipa si sa ascult parerile celor de langa mine”, „gasirea
unui loc de munca”. Mai greu: „intocmirea CV-ului si a scrisorii de intentie”, ”prezentarea la
interviul de angajare”, „cum sa incepi o afacere pe cont propriu”.
Un rol important in implementarea acestui program la avut Primaria si Consiliul local (Partener1)

care s-a implicat in activitatile de promovare si informare a noului serviciu al Bibliotecii, in
sustinerea financiara.
Scoala (Partener2) s-a implicat de asemenea in distribuirea materialelor publicitare, a participat
la selectarea beneficiarilor, a oferit suport administrativ.
Programul propus de Biblioteca consider ca este unul special pentru ca doreste sa aduca un
ajutor in primul rand persoanelor vulnerabile, acele persoane apte de munca si aflate in cautarea
unui loc de munca dar si autoritatilor responsabile cu implementarea politicilor de stimulare si
ocupare (autoritati locale, AJOFM, etc.)
Programul dezvoltat poate fi replicat in orice comunitate care se confrunta cu problema lipsei
locurilor de munca corelata cu slaba informare si educare pe problematica ocuparii. Programul
este util atat la nivel individual- cetatean activ si responabil cat si la nivel de comunitate.
Biblioteca dumneavoastra ȋn cifre (maxim 100 de cuvinte)
Date statistice socio-demografice locale:
Nume: comuna Corni
Județ : Galati
Populatia totala: 2400
Populatia pe categorii de varsta :
Varsta/
Numar populatie
ani
0–6
100
6 – 10
150
11 – 14
160
14 - 18
150
18 – 30
500
30 - 50
250
Peste 50
1090
Populatia de nivelul de educatie: majoritatea au absolvit 8 clase, Foarte putini sunt analfabeti sau
nescolarizati.
Populatia pe categorii de venituri: cei mai multi traiesc din veniturile
sociale: alocatia pentru cresterea copilului, ajutor social, pensie. Tot mai putini sunt cei care au
un venit stabil, permanent.
Date statistice ale bibliotecii:
Total utilizatori ȋnscriși exprimați ca procent din populația pe care bibilioteca o servește: 470 19% din tot.pop.
Documente ȋmprumutate per capita: 5800 - 12 doc/cap
Vizite la bibliotecǎ per capita: 6100 - 12,8%
Descrieti pe scurt biblioteca dumneavoastrǎ (maxim 100 de cuvinte)
Numele bibliotecii locale este Biblioteca Comunala Corni, fiind infiintata, cu aproximatie, in anul
1958. Biblioteca isi are sediul in incinta Caminului Cultural, beneficiind de doua incaperi (sala de
imprumut, sala de lectura). Cele mai vechi volume sunt din anii 1950.
Biblioteca numara peste 8.800 de volume, apartinand diferitelor domenii ale cunoasterii
Majoritatea sunt organizate cu acces liber la raft. Servicii oferite:
- Accesul liber la informatii de interes comunitar;

-Oferirea de informatii bibliografice;
-Rezervarea, la cerere, a unor carti indisponibile la momentul solicitarii;
-Informatii privind colectiile si serviciile bibliotecii;
-Accesul gratuit la internet;
-Marcarea evenimentelor culturale si istorice (expozitii, concursurii)
Descrieti problema pe care ati adresat-o prin acest program/serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Necesitatea implementarii programului a pornit de la constatarea faptului ca in comunitatea
noastra este o criza locurilor de munca, ca o parte din populatia apta de munca a luat decizia de a
pleca la munca in strainatate, altii luand hotararea de a ramane in comuna si devenind astfel
beneficiari de ajutor social conform Legii nr. 416/2001(in prezent sunt 240 de asistati sociali)
Programul Fii activ- angajeaz-te singur! si-a propus sa faciliteze accesul pe piata muncii a
persoanelor fara loc de munca din comuna Corni prin oferirea unui ansamblu de activitați
specifice unui job club (informare, mediere, consiliere profesionala).
Care este grupul tinta al programului/serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Beneficiari directi ai programului initiat a fost reprezentat de un numar de 40 de persoane cu
varsta cuprinsa intre 18 – 40 de ani fara loc de munca proveniti din cele trei sate ale comunei
Corni (Corni- 20 de persoane, Maciseni- 12, Urlesti- 8).
Beneficiari indirecti sunt reprezentati de comunitatea locala, institutiile publice si agentii
economici privati.
De ce este acest program/serviciu inovativ? (maxim 100 de cuvinte)
Consideram ca programul „Fii activ angajeaza-te singur!” este unul inovativ pentru ca activitatile
dezvoltate reprezinta o noutate pentru membrii comunitatii locale aceste servicii neexistand
pana in prezent, iar faptul ca a fost initiat de Biblioteca a schimbat perceptia pe care acesta
institutie o are in comuna (de exemplu Biblioteca este doar un spatiu de imprumutare a cartilor).
Participantii la program au apreciat modul facil de consultare cu ajutorul internetului a ofertei de
locuri de munca de pe piata locala si judeteana si de asemenea au a fost incantati de modele de
antreprenoriat vazute (elemente inovative pentru comunitatea noastra).
Scop, obiective si rezultate (maxim 200 de cuvinte)
Obiectivul general al serviciului fost facilitarea accesului pe piata muncii a persoanelor fara loc de
munca din comuna Corni.
Obiectiv specific 1: Organizarea a 12 sesiuni de consiliere profesionala pentru 40 de persoane
fara loc de munca in biblioteca comunala Corni pe parcursul primelor 3 luni de proiect
Obiectiv specific 2: Organizarea a doua sesiuni de informare privind oportunitatile de pe piata
muncii si exemple de succes antreprenorial la nivel judetean, pentru 40 de persoane fara loc de
munca din Corni, la biblioteca, cu sprijinul agentilor economici si al autoritatilor locale, in lunile a
treia si a patra de proiect.
Indicatorii atinsii: 40 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca selectate, 12 sesiuni de
informare si consiliere, 2 sesiuni de informare privind oportunitațile de pe piața muncii, 4 agenti
economici participanti la intalniri, 1 pagina facebook creata (40 de aprecieri), 4 comunicate de
media (lansare, incheiere)
Printre realizarile majore ale acestui serviciu mentionam: derularea a 12 sesiuni de consiliere
profesionala, a 2 sesiuni de informare privind oportunitațile de pe piața muncii și exemple de
succes antreprenorial la nivel județean; integrarea pe piata muncii a 2 persoane beneficiare,
cresterea vizibilitatii Bibliotecii comunale prin diversificarea serviciilor.

Descrierea programului/serviciului (maxim 100 de cuvinte)
Programul si-a propus sa faciliteze accesul pe piata muncii a persoanelor fara loc de munca din
comuna Corni prin oferirea unui ansamblu de activitați specifice unui job club. Atragerea celor 40
de beneficiari s-a realizat prin intermediul materialelor publicitare (afise, fluturasi) elaborate si
distribuite in comunitate, prin intermediul lansarii proiectului si a paginii faceebook creata. A
urmat derularea a 12 sesiuni de consiliere profesionala, a 2 sesiuni de informare privind
oportunitațile de pe piața muncii și exemple de succes antreprenorial. Activitatea de promovare
s-a derulat pe intreaga perioada de derulare a activitatilor(materialelor informationale,
evenimentelor de lansare si inchidere, pagina facebook)
Care au fost pasii de implementare a programului / serviciului? (maxim 100 de cuvinte)
Planificarea –15 mai, cu ajutorul echipei IREX.
Lansarea- 31 mai. Prima evaluare 24 iunie
Recrutarea beneficiarilor, crearea unei baze de date: 12-14 iunie
Derularea sesiunilor de consiliere si informare profesionala (cum scriem un Curriculum Vitae și o
scrisoare de intenție, cum ne pregatim la un interviu de angajare, modalitati de cautare a unui loc
de munca): 16 iunie- 11 august
Organizarea si desfasurarea a 2 sesiuni de informare privind oportunitațile de pe piața muncii și
exemple de succes antreprenorial la nivel județean: 20 iulie, 14 august.
Resursele necesare pentru dezvoltarea noului serviciu (maxim 100 de cuvinte)
Resursele bibliotecii:
- 4 computere cu conexiune la internet
-1 imprimanta alb – negru
- 1 retroproector ,
- 1 ecran de protectie
Resurse IREX:
- 1 masa
-6 scaune
- 1laptop
- 1Aparat foto
-1 cuier
- protocol cursuri
Resurse Primarie (Partener1):
Consumabile
Materiale promotionale
Resurse Scoala (Partener2):
2 voluntari
Resurse umane: bibliotecarul 6 h /saptamana; voluntarii proiectului, in numar de 3 (2 cadre
didactice, 1 psiholog)- in medie a cate 2 h/ saptamana/ persoana s-au implicat in elaborarea si
distribuirea materialelor informationale, in popularizarea activitatilor, in recrutarea beneficiarilor
si organizarea sesiunilor de consiliere profesionala;
Constrangeri, provocari, obstacole (maxim 100 de cuvinte)
Am intampinat cateva dificultati in mobilizarea oamenilor, pentru ca majoritatea acestora au fost
implicati in activitati agricole. Pentru a asigura participarea la cursuri a tuturor cursantilor, am
convenit cu ei ca activitatile sa se desfasoare in zilele nelucratoare/ zilele de sarbatoare.

O alta dificultate a constat in aspiratiile foarte mari in ceea ce priveste accesarea unui loc de
munca in raport cu nivelul lor de pregatire profesionala. Li s-a explicat oamenilor ca pentru a
obtine a obtine un loc de munca bine platit e nevoie sa investeasca mult timp in formarea,
pregatirea educationala si profesionala, ca trebuie sa aiba rabdare si a fie perseverenti.
Lectii invatate. Recomandari (maxim 100 de cuvinte)
Am invatat ca Biblioteca poate ajuta, ca poate derula programe utile, de interes actual si foarte
benefice pentru persoanele aflate in nevoie. E nevoie de rabdarea, perseverenta si continua
adaptare la realitatea comunitatii noastre. Pentru bunul mers al programului sugeram o buna
organizare a activitatilor si mentinerea unui contact permanent cu beneficiarii pentru ai motiva si
incuraja sa-si caute unui loc de munca.
Continuitatea si durabilitatea programului/serviciului (maxim 200 de cuvinte)
Serviciul dezvoltat de biblioteca continua sa ofera gratuit activitati de : formare sau dezvoltarea
abilitatilor de utilizare a calculatorului, cunoașterea tehnicilor de cautare a unui loc de munca,
realizarea unui CV și a unei scrisori de intenție, cunoașterea tehnicilor de prezentare la un
interviu de angajare, dezvoltarea abilitaților și cunoștințelor necesare deschiderii unei afaceri
proprii.
Activitatile sunt permanentizate, sunt mai vizibile si atrag si alte persoanele din localitate
interesate sa –si caute si sa-si gaseasca un loc de munca.
Persoanele interesate in cautarea unui loc de munca sunt in permanenta incurajate sa utilizeze
sistemele inovative si TIC, sa frecventeze biblioteca si prin intermediul site-urilor de specialitate
sa caute locurile de munca existente pe raza comunei, in comunele vecine dar si a celor existente
la nivel judetean asigurandu-se astfel si mobilitatea fortei de munca.
Includeți materiale suplimentare care sa demonstreze și sǎ explice informatiile incluse in aplicație:
•
2-3 fotografii relevante per serviciu (care urmeaza sa fie comprimate, arhivate si atasate la
e-mailul dumneavoastra odatǎ cu aplicația, sau sa fie disponibile online, pentru vizualizare)
•
Link la pagina de website / blog / pagina de Facebook / galerie foto / orice alta prezenta
on-line care este relevantǎ pentru serviciile și programele descrise.
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Comunala-Corni/
Prin prezenta, confirm ca toate informațiile din aplicație sunt corecte si complete.
Semnatura reprezentantului autorizat
Data: 06.09.2013
Nume Dana Cristea
Funcție Bibliotecar

