
Titlul proiectului 
Consultanta si orientare pentru formarea individuala a emigrantilor (COPFIM) – proiect din 
cadrul Programul Comunitar de Instruire Vocationala LEONARDO DA VINCI 
 
Numar proiect 
2003 –I/03/B/F/PP-154108 

 
Obiectiv global 
Experimentarea unui nou profil de competente si a unor instrumente inovative ad-hoc care sa 
asigure servicii de orientare si consiliere categoriilor dezavantajate de persoane (minoritati entice, 
persoane cu venituri mici) sau emigrantilor. 
 
Obiectiv specific 
Crearea si elaborarea de noi instrumente de formare si orientare in munca pentru individualizarea 
limitelor sistemelor existente si definirea bunelor practici (care vor fi colectate intr-un “Ghid al 
Bunelor Practici”). 
 
Descriere 
Proiectul vizeaza analiza situatiilor de discriminare reale care implica persoanele dezavantajate 
lingvistic, social si cultural la nivel transnational si crearea unui ghid de bune practici care sa reflecte 
ocuparea si accesul la formare a anumitor categorii de persoane dezavantajate si a populatiei 
emigrante prin specificul competentei si experientei partenerilor. 
 
Astfel se intentioneaza sa se actioneze asupra sistemelor de formare si orientare prin intermediul 
definirii unui nou profil de competenta pentru consultarea si orientarea formativa individualizata.  
 
Activitatile proiectului vor facilita un proces general de democratizare a formarii, permitand accesul in 
sistem chiar si acelor utilizatori care intampina dificultati financiare prin adoptarea de noi instrumente 
care promoveaza adaptabilitatea, ocuparea si cresterea calificarii profesionale a minoritatilor etnice, 
emigrantilor si populatiei cu venituri mici.  
 
Proiectul vizeaza urmatoarele activitati: 
• Analiza cadrului legislativ privind sistemele de orientare si formare profesionala la nivel national; 
• Selectarea celor mai bune practici identificate la nivelul partenerilor (Italia, Spania, Franta, 

Romania); 
• Definirea nivelului de competente si a sistemului de evaluare a acestora prin intermediul unor 

instrumente informatice pentru orientarea si formarea categoriilor dezavantajate 
• Realizarea unor materiale de diseminare a rezultatelor proiectului (Manual de Bune Practici, CD 

si brosuri de prezentare a proiectului, website dedicat); 
• Monitorizarea si evaluarea sistemului de competente profesionale si a instrumentelor informatice 

propuse. 
 
Parteneri in cadrul proiectului: 
• UCODEP – Italia (ONG pentru sprijinul si formarea a imigrantilor) 
• Provincia di Arezzo – Italia (administratie profilata pe sustinerea proiectelor care asigura 

diseminarea informatiilor in teritoriu prin sprijinirea dialogul institutional local) 
• Sevilla Acoge – Spania (asociatie ce se ocupa de formarea si acordarea de asistenta 

imigrantilor precum si de promovarea educatiei interculturale) 
• Greta Paramedical et Social de Paris – Franta (institutie ce asigura servicii de formare 

individuala si cercetare activa pe piata muncii pentru imigranti) 
• Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – Romania (organizatie pentru planificarea si 

promovarea dezvoltarii economice si sociale la nivel regional) 
 
Buget total: 559.097 Euro din care  
Contributie program Leonardo: 419.322 Euro  
 
Durata proiectului: 36 luni (01.10.2003 – 30.09.2006) 
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