Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon implementeaza, incepand cu data de 30.06.2015,
proiectul POSDRU/189/2.1/G/155913 ,,Facilitarea insertiei si a adaptarii pe piata muncii a
studentilor medicinisti, prin parcurgerea stagiilor de practica si consiliere profesionala in mediul
spitalicesc “cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii la viaţa activă”.
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 150 de
studenti prin furnizarea de stagii de pregatire practica in domeniul medical, pentru monitorizarea
si ingrijirea gravidelor cu sarcina cu risc obstetrical crescut in vederea cresterii sanselor de
ocupare si integrarii cu succes pe piata muncii. Prin proiect se are in vedere instruirea practica
si furnizarea de sesiuni individuale de consiliere in cariera pentru un grup tinta de 150 de
studenti, inmatriculati in sistemul de invatamant universitar national din domeniul stiintelor
medicale.
Prezentul proiect isi propune sa deruleze sesiuni de instruire practica pentru cei 150 de studenti
inmatriculati in sistemul national de invatamant universitar, selectati in grupul tinta, prin
asigurarea spatiilor, a echipamentelor, materialelor consumabile si a specialistilor, aducand plus
valoare competentelor profesionale ale grupului tinta selectat precum si calitatii actului medical
si vietii beneficiarilor direct si indirecti ai proiectului. Complementar, proiectul propune actiuni de
reunire a fortei de munca calificata si proaspat format cu potentialii angajatori din sistemul
medical, prin organizarea unui seminar de diseminare de bune practici privind tranzitia de la
scoala la viata activa. Necesitatile abordate prin prezentul proiect vizeaza: dezvoltarea la un
potential loc de munca pentru dobandirea competentelor si aptitudinilor necesare pe piata
muncii din domeniul medical, asigurarea consilierii si orientarii profesionale, informarea
specifica pentru 150 de studenti.
Proiectul va fi implementat pe o durata de 6 luni si va fi lansat in cadrul unei conferinte a carei
data urmeaza a fi anuntata. Activitatea de recrutare a grupului tinta se va realiza in lunile iulie si
august 2015, urmand ca stagiile de pregatire practica sa se deruleze in lunile august si
septembrie 2015. Criteriile de selectie pentru grupul tinta vor fi publicate pe pagina web a
proiectului impreuna cu lista de documente necesare pentru inscriere.
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