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FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓRÓL SZÓLÓ ÉSZAK-NYUGATI REGIONÁLIS
EGYEZMÉNY (PROIS-NV)
www.prois-nv.ro | www.facebook.com/proisnv
A “Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációról szóló Regionális Egyezmény (PROIS-NV)” Egyesület az
Észak-Nyugati Régió legerősebb és legreprezentatív asszociatív szerkezete, amely 60 társadalmi
szereplőt csoportosít (cégek, NGO-k, egyetemek, Megyei Tanácsok, Tanfelügyelőségek stb.) amelyek
az Emberi Erőforrások fejlesztésében érdekeltek, és ebben a kontextusban az európai kohéziós források
felhasználásban, amelyeket az Európai Szociális Alap Románia rendelkezésére bocsátott. Jelenleg a
PROIS-NV- nak 60 tagja van, ezek mint igénylők vagy partnerek több mint 150 projektet implmentáltak,
amelyeket az Európai Szociális Alap társfinanszíroz, több mint 140 millió EURO összértékben.
A PROIS-NV szerepe az, hogy a tagok és az Észak-nyugati Régió érdekeit képviselje a központi
hatóságok vagy más regionális, nemzeti vagy nemzetközi partnerek előtt. Ugyanakkor, az Egyezmény
szerepe az, hogy promoválja és támogassa az emberi erőforrások fejlesztési politikáját közepes és
hosszú távon Észak-Erdélyben , annak érdekében, hogy a pénzügyi források szükség szerint regionális
és helyi szinten azonosítva egyértelműbb és közvetlenebb módon legyenek elosztva. Ez ugyanakkor
magába foglalja a meglévők monitorizálását és az eredmények értékelését.
Mint a Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális Egyezmények Nemzeti Koordináicós Tanács
tagja, tagszervezete a Partnerségi Megállapodás Intézményközi Bizottságnak (CIAP) ,a PROIS NV
jelentősen hozzájárult Románia megfelelő felkészítésében a vissza nem térítendő alapok minél
hatékonyabb felhasználása érdekében, amelyeket az Európai Unió a következő 2014- 2020 költségvetési
időszakban kiutal.
A PROIS-NV-t közvetlenül képviseli

a 2014-2020 Partnerségi Megállapodás Koordinációs Bizottság

(CCMAP) . Silviu Traian ISPAS, a PROIS-NV vezérigazgatója tagja a CCMAP-nak. A 2014-2020
Partnerségi Megállapodás Koordinációs Bizottság az első
aminek a fő felelőssége a

stratégiai koordinációs szintet képviseli,

beavatkozási koherenciák biztosításával, kiegészítő jellegével és

szinergiájával kapcsolatos döntési elemzés, az implementálás összes fázisában a 2014-2020 Európai
Strukturális és Befektetési Alapok ( ESI alapok) hatásos és hatékony felhasználása érdekében.
Egyesületi formájában a PROIS-NV vezető szerve a Tagok Közgyűlése. Ez kinevezi az elnököt és 2
alelnököt. A végrehajtó szervek az Igazgatótanács és a PROIS-NV Titkársága. Az Igazgatótanács
csoportosít a régió mind a 6 megyéjéből egy-egy képviselőt, valamint két képviselőt a Regionális
egységből. Ezekhez csatlakozik a vezérigazgató, aki a PROIS-NV Titkárságát vezeti. A Titkárság
szerepe az, hogy műszaki és szervezeti szempontból támogassa az Egyezmény tevékenységeit.
Ugyanakkor, PROIS-NV keretén belül működik a Foglalkoztatási és Társadalmi Integráció Regionális
Cselekvési Terv Ágazati Monitorizálási Bizottsága. (PRAO NV 2009-2013).
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A PROIS-NV Végrehajtó Vezetősége:
Silviu Traian ISPAS (Igazgató, Kolozsvári Gazdasági és Szociális Képzési Intézet) – PROIS-NV
Vezérigazgató
Daniela CULIC (Vezérigazgató, Nagyszatmári Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara) –
PROIS-NV Elnök, a PROIS-NV Nagyszatmári Fiók Elnöke
Prof. Univ. Dr. Mihaela LUȚAȘ (Rektorhelyettes, Kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem)
Lect. Dr. Călin VAC (Kolozsvári Agrártudományok és Állatorvosi Egyetem) – PROIS-NV-Alelnök
Gheorghe MARCAȘ (Elnök, Máramarosi Kereskedelmi és Iparkamara) – PROIS-NV-Alelnök
Adrian FOGHIȘ (Vezérigazgató,Nagyváradi Metropolis Övezet Közösségi Fejlesztési Egyesület)
Prof. Dr. Ing. Dan MÂNDRU (Rektorhelyettes, Kolozsvári Műszaki Egyetem )
Dr. Claudia Anamaria IOV (Elnök, Zilahi Megyei Oktatási, Fejlesztési és Társadalmi Gazdasági
Központ)
Florin CASPRIAC (Elnök, Beszterce-Naszód “ ONISIM” Keresztény Társadalmi Reintegrációs Központ)

TEVÉKENYSÉGI IRÁNYOK
1. Fejlesztési funkció és regionális politikák előírásának vállalása foglalkoztatás és
társadalmi integráció terén
- Foglalkoztatási és Társadalmi Integráció Regionális Cselekvési Terv Ágazati Monitorizálási
Bizottság. (PRAO NV 2009-2013) létrehozása és operacionalizálása
- A PRAO-t jóváhagyta az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Bizottság
- egy partnerség létrehozása az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Bizottsággal
- A PRAO prioritásait belefoglalni a Pályázók útmutatóiba ami a 2007-2013 Humánerőforrások
Fejlesztés Ágazati Operatív Programra vonatkozik és amit az Európai Társadalmi Alap
finanszíroz.
2. A tagszervezetek és intézmények érdekének képviselése
- kapcsolatok fejlesztése és tapasztalatcserék régiókkal , romániai és az Európai Unió más
országaiból való partnerekkel
-

A FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS EGYEZMÉNYEK

NEMZETI TANÁCSÁNAK koordinálása
- A 2014-2020 Partneri Egyezmény Intézményközi Bizottság tagjai érdekeinek képviselete
- A 2014-2020 Partneri Egyezmény Managment Bizottság tagjai érdekeinek képviselete
3. A PROIS –NV operacionalizálása és szerkezeti fejlesztése
- Az Észak-nyugati fejlesztési régió partnereinek támogatása
- A PROIS-NV Titkárság fejlesztéséhez szükséges támogatás nyújtásának folytatása
- A PROIS-NV főbb témáival kapcsolatos nyilvános viták rendezése
- A PROIS-NV láthatóságának növelése közterületen
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4. Integrált szolgáltatások a közösség fejlesztése érdekében (tanácsadás, kutatás, képzés,
stb.)

PROJEKT IMPLEMENTÁCIÓK:
1.„Inclusiv– Támogatási központ hálózat a védtelen személyek integrációja érdekében a
munkaerő-piacon Románia 6 régiójában” – POSDRU projekt a védtelen csoportoknak
dedikálva.
A “Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációról szóló Észak-Nyugati Regionális Egyezmény” Egyesület, a
kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem, World Vision România Alapítvány, Az Önsegélyző Egyesületek
Fejlesztésére irányuló Alapítvány és a Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgium) partnerségben
implementálja az Inclusiv projektet, amelyet az Európai Szociális Alap társfinanszíroz.
A projekt célja Románia 6 régiójában( É-Ny, D-Ny Olténia, É-K, D-K, Nyugat és Bukarest-Ilfov) a védtelen
személyek szakosítási szintjének növelése, integrált tanácsadási és szakmai képzési programok
szolgáltatásával integráció vagy reintegráció érdekében egy flexibilis és befogadó munkaerőpiacon. A
projekt időtartama 20 hónap, 2014.04.23- 2015.12.15 időszakban. A finanszírozás összege: kb . 2,7 millió
Euro
2. BizStart – A diákok és vállalkozó fiatalok vállakozószellemének és vezetési képességeinek
fejlesztése, nagyobb számú vállakozások létrehozása érdekében.
(POSDRU, CPP 176 Stratégiai - „România Start-up”, 3 PRIORITÁS TENGELY „ A munkavállalók és
vállalatok adaptabilitásának növelése”, 3.1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET „A vállakozási kultúra
promoválása”)
PARTNERSÉG: PROIS-NV és a bukaresti Közgazdasági Akadémia
IMPLEMENTÁCIÓS RÉGIÓK: Bukarest-Ilfov és Dél- Nyugat Olténia
A projekt általános célja a diákok és fiatal vállalkozók vállalkozói és vezetői képességének fejlesztése
a jelenlegi teljesítmény és szakmai képzés javítása érdekében , a vállalkozói szellem fejlesztése és egy
nagyobb számú vállalkozás létrehozása érdekében. A projekt pozitív hatásokat fog kiváltani a célcsoport
tagjaiban , mivel a vállalkozói és vezetői képességek fejlesztése által, a vállakozás egy karrier
lehetőséggé válik. Az önfoglalkoztatás egy alternatíva és egy fontos lehetőség amikor a gazdasági
válság munkaerőpiacra gyakorolt hatásai még érezhetőek.
IDŐTARTAM: 10 hónap | Finanszírozás összege: kb. 2,5 millió Euro
3. „A vállakozószellem és vezetési képességek fejlesztése, nagyobb számú vállakozások
létrehozása érdekében- NewBiz”
(POSDRU, CPP 176 Stratégiai - „România Start-up”, 3 PRIORITÁS TENGELY „ A munkavállalók és
vállalatok adaptabilitásának növelése”, 3.1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET
promoválása”)
PARTNERSÉG: PROIS-NV és a bukaresti Közgazdasági Akadémia
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IMPLEMENTÁCIÓS RÉGIÓK: Észak-Nyugat és Nyugat
Az ajánlott szolgáltatások által (képzés egy vállalkozás beindítása érdekében, valamint a vezetői
képességek fejlesztése – marketing, humánerőforrások, ügyfélszolgáltatások stb) a projekt keretén belül
növekedni fog a személyek képessége a vállakozási ötletek megvalósítására, kockázatok vállalására
valamint projektek tervezésére és kezelésére a célkitűzések megvalósítása érdekében. A vállakozást
kezdeményező támogatási központok keretén belül, az

e-learning Platform által , egy vállakozás

beindításához az interakciós támogatási útmutató fejlesztésén keresztül a célcsoport tagjai tanácsokat
kapnak a vállakozási képességek fejlesztése érdekében és szimulálhatják azokat a lépéseket amelyek
szükségesek egy vállakozás létrehozása és fejlesztése érdekében, részt vesznek mentorálási akciókban
, ami segíteni fogja őket, hogy egy fenntartható üzleti tervet valósítsanak meg.
IDŐTARTAM: 10 hónap | Finanszírozás összege: kb. 2,5 millió Euro
4. “SZIVÁRVÁNY” Korai Oktatási Központ
PARTNERSÉG: PROIS-NV és a Nagybányai Területi Közigazgatási Egység

– Nagybányai

Polgármesteri Hivatal )
Fő célkitűzés: A társadalmi integráció, esély- és nemi egyenlőség promoválása az Észak-Nyugati régió
szintjén , a nemi szempontok promoválása

a társadalmi életben és új kiegészítő szolgáltatások

fejlesztése által.
Sajátos célkitűzések: 1. A védtelen családok könnyített hozzáférése a szolgáltatásokhoz annak
érdekében, hogy biztosítsák a családi élet és szakmai élet közötti harmóniát. 2. Az információ szintjének
növelése és a közösség tudatossága a nemi egyenlőség szempontjaira nézve és a nők részvételének
előnyei a munkaerőpiacon.
A projekt értéke és időtartama: Finanszírozás a Finaszírozási Mechanizmus SEE által - Program
RO11: 358.750 €uro, Időtartam 14 hónap
5. „Szakmai környezet 2020“ – az Európai munkaerő-piac szerkezeti változásainak
pszichoszociális következményei – hatékony eszközök egy sanogenesis érdekében az
egészségügyi és az idős személyek gondozási rendszerének keretén belüli cégek és
szervezetek részére
(ERASMUS+ Program által finanszírozott projekt , kulcstevékenység 2 – Stratégiai Partnerségek, az
implementáció időtartama 2014.09.01 -2016.08.31).
Partnerség: PROIS-NV, 2) Nell-Breuning-Haus (Németország), 3) Europäisches Zentrum für
Arbeitnehmerfragen (Németország), 4) ATB – Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (Olaszország), 5)
ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Észtország), 6) Arbeiterwohlfahrt – AWO (Németország), 7)
Europejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw (Lengyelország), 8) CSC Verviers (Belgium)
A projekt célja a munkafeltételek jelentős javítása az elmebetegségek megelőzésére nézve és a
munkahelyeken a sanogenesis promoválása valamint a stressz tényezők azonosítása, amelyek gyakran
alapjai az elmebetegségek kialakulásának és maguk után vonhatnak hosszú hiányzási időszakokat,
költséges kezeléseket, komoly társadalmi problémákat és gyakran a munkaerő piacról a teljes kiszállást.
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A projekt keretén belül ki lesz fejlesztve egy tanrend ami alkalmazható lesz a szakemberek és a beteg
és idős személyek gondozásási területén dolgozó munkavállalók szakmai képzésében.
A finanszírozás értéke: kb. 250.000 Euro
6. LOcal media for sustainable Community AcTion in Europe – LOCATE (implementálási időszak
2013-2015)
Finanszírozó: ANPCDEFP „Élethosszig tartó tanulás” program által - Grundtvig Multilateral Projekt
Partnerség: PROIS-NV, ABN Conzorio (IT), Asset Technology (GR), Intras (ES), Workers Educational
Association (UK), MRS Consulting Ltd (UK)
A projekt célkitűzése a közösségek támogatása a tanulás folyamatban.
Részletek : http://www.locateprojekt.eu/
Finanszírozási érték: kb. 150.000 Euro

7. "Inklúzív Kolozsvár"
“Inklúzív Kolozsvár” projekt célja az, hogy a védtelen
integrációja érdekében

csoportokhoz tartozó fiatalok társadalmi

egy kedvező légkört teremtsen művészet és kreativitás által. A különböző

tevékenységek által hangsúlyozni kívánja a művészeti és kreatív potenciált valamint a közvélemény
megváltoztatását ezen személyek szerepére nézve a közösség keretén belül. Ugyanakkor promoválja
az ismeretséget a különböző szervezetek között, amelyek a védtelen csoportokbeli fiatalokkal dolgoznak.
A projekt fő tevékenységei: Kolozsvár- A Fiatalság Európai Fővárosa égisze alatt a hátrányos helyzetű
csoportokból származó fiatalok művészi alkotásainak árusításával összekötött kiállítást rendezni, az
ezek által készített és használati értékkel biró műalkotásokkal

versenyt létrehozni nyereményekkel,

kreatív mühelyek létrehozása, ahol az érdekeltek részt vehetnek a fiatal alkotók mellett és egy előadás,
ami által kiemelkedik tehetségük és kreativitásuk
Finanszírozó: Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács
8. „Kultúra és kreativitás általi integráció a Kolozsvári fiatalok részére ”
„Kultúra és kreativitás általi integráció a Kolozsvári fiatalok részére ”Projekt 2014.04.02 – 2014.11.30
időszakban zajlott a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával, aminek a célja az
volt, hogy a kolozsvári közösség
környezetet

védtelen csoportjaihoz tartozó fiatalok számára egy kedvező

hozzon létre a munkaerőpiacon való integráció érdekében és hogy hozzájáruljon a

társadalmi kohézió növekedéséhez. Az egyedi projekt

a megrendezett események által

adott

összetettségével, ami a különböző védtelen csoportokból származó fiatalok társadalmi integrációjába
bevont társadalmi szereplők interakciójára épült és a párbeszéd lehetőségére a társadalmi integráció
területén aktív szervezetek prominens képviselőivel , megteremtette a kereteket több fontos esemény
lezajlására:

9. Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit - SUSCOM
(Implementációs időszak 2012-2014)
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Finanszírozó: ANPCDEFP, „Élethosszig tartó tanulás” program által, Partnerségek Tanulásra

–

Grundtvig. Partnerség: PROIS-NV, MRS Consulting Ltd (UK), Grafia (CZ), Borgorette (IT), Asset
Technology (GR) și TPNK (PL)
A projekt célkitűzése a felnőttkori tanulás közösségének egy fenntartható önállósági modell és egy
fenntartható és ingyenes eszközkészlet kifejlesztése, ami támogatja a felnőttek részvételét a képzési
tevékenységeken. A projekt célközönségét munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségű , fogyatékos
vagy vídéki személyek képezik.

A résztvevők

felelősségre vonhatósági tehnikák fejlesztése, a

képességek és támogatási mechanizmusok fejlesztése érdekében, többek között olyan eszközök is fel
lesznek használva, amit más projektek keretén belül a partenerek implementáltak.
Finanszírozás értéke: kb. 150.000 Euro
10. Safety and diversity in Europe
(ERASMUS+ Program által finanszírozott projekt , kulcstevékenység 2 – Stratégiai Partnerségek)
Partnerség: BDSW (Németország), Federación de Servicios de UGT (Spanyolország), 4) ETÖK- Eesti
Tööküsimuste Keskus (Észtország), 5) The Security Institute of Ireland (Írország), 6) Organizacja
Miedzyzakladowa NSZZ „Solidarnosc” (Lengyelország), 7) Institut of Corporative Security Studies
(Szlovénia).
A projekt célja a kortárs kihívásokra megoldást adni a biztonsági szolgáltatások terén a biztonsági iparban
dolgozók radikálizációjának megelőzésére irányuló képzések révén.
A finanszírozás értéke: kb. 250.000 Euro
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