Programul Operațional Capital Uman
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 3.8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă
Obiectiv specific 3.8: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici
etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la
dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare
inteligentă conform SNCDI
Titlu proiect: „Profesionisti 2020”
Contract nr. POCU/227/3/8/117470
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- Workshop Mecanisme de finanțare ale mediului de afaceri –
Asociația Four Change a organizat vineri, 2 noiembrie 2018, în sala de conferințe a Hotelului
Oxford din Constanța, prima întâlnire la nivel local din județul Constanța.
Workshopul susținut în cadrul campaniei de promovare și conștientizare aferentă proiectului
„Profesionişti 2020” a fost dedicat managerilor și antreprenorilor interesați să afle mai multe
informații despre oportunitățile oferite în cadrul programului.
Au fost abordate subiecte, precum: metodologia de selecție și procedura de înscriere a
grupului-țintă, importanța și provocările formării profesionale a angajaților, precum și
mecanismele accesibile de finanțare ale mediului de afaceri.
Speakerii implicați, cu experiență notabilă în management și consultanță, au fost bucuroși să
împărtăsească cu cei prezenți, elemente care pot ajuta la atingerea potențialului dorit al
afacerii și maniera în care coaching-ul poate fi un instrument cheie în atingerea succesului.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Profesionişti 2020”, cofinanțat din Fondul
Social European, Programul Operațional Capital Uman.
Proiectul menționat este implementat de Asociația Four Change și se derulează pe parcursul a
12 luni, în perioada mai 2018 – aprilie 2019.
*****Notă pentru redactori:
Asociația Four Change organizație neguvernamentală înființată în anul 2012 de o serie de experți ai
societății civile românesti care și-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul
neguvernamental, dar și în cadrul comunităților în care acționează. Prin activitățile sale, asociația
contribuie la creșterea nivelului de profesionalizare a organizațiilor neguvernamentale oferind sprijin în
domenii precum: cercetare, promovare, planificare strategică, management de proiect etc. Misiunea
organizației este să sprijine organizațiile societății civile pentru a deveni actori relevanți în dezvoltarea
societății românesti.

