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NEWSLETTER NR. 6, FEBRUARIE 2012
Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare - JETOP

Pe data de 28 februarie, ora 12.00, la sediul Mediafax În cadrul seminarului grupul ţintă a fost informat cu
s-a

desfăşurat

seminarul

de

informare

privind privire la obiectivele proiectului „Jurnalism cetăţenesc,

oportunităţile de ocupare în sectorul media, cu şansa pentru ocupare – JETOP”:
precădere în mediul online.

♦

Creşterea

nivelului

de

informare

din

grupul

ţintă

persoanelor

în

în

rândul
vederea

îmbunătăţirii şanselor de ocupare pe piaţa muncii
din regiunea Bucureşti - Ilfov.
♦

Dezvoltarea nivelului de competenţe profesionale
pentru beneficiarii proiectului, în vederea creşterii
nivelului de ocupare a acestora pe piaţa muncii.

♦

Obţinerea de beneficii atât pe termen lung, prin
creşterea ratei de ocupare în regiunea Bucureşti –
Ilfov, cât şi pe termen scurt, prin dobândirea de
informaţii privind piaţa muncii din sectorul media,
dar

şi

prin

acumularea

de

cunoştinţe

şi

dezvoltarea aptitudinilor necesare demarării unei
activităţi independente.
Seminarul s-a adresat şomerilor de lungă durată şi
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, Totodata participanţii la seminar au aflat că în cadrul
care au cel puţin studii medii şi domiciliul în regiunea proiectului vor beneficia de consiliere şi orientare
Bucureşti-Ilfov.

profesională gratuită, vor participa gratuit la programul
de formare profesională pentru ocupaţia de fotograf,
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vor avea acces gratuit la materiale didactice pe o În cadrul seminarului grupul ţintă a luat cunoştinţă
platformă online de e-learning pusă la dispoziţie de de rezultatele celor 2 analize

realizate în cadrul

Mediafax S.A. prin intermediul căreia îşi vor crea un proiectului în luna ianuarie 2012.
profil public şi îşi vor promova portofoliul de fotografii
realizate în cadrul proiectului.
1. Analiza privind nivelul de ocupare si a
nevoilor de ocupare ale grupului tinta
Aceasta s-a realizat prin aplicarea unui chestionar în
rândul celor înscrişi în proiect, în perioada 1017.02.2012. Obiectivul major al cercetării a fost legat
de stabilirea profilului socio-demografic şi aspiraţional
al

persoanelor

din

grupul

ţintă,

corelată

cu

evidenţierea aşteptărilor acestora în zona pieţii muncii
în domeniul mass media – foto.
În urma cursului de formare profesională
participanţii vor obţine un certificat de absolvire
CNFPA pentru ocupaţia de FOTOGRAF, cod COR
313106 şi vor avea posibilitatea de a participa la o
expoziţie foto organizată de MEDIAFAX S.A., în
cadrul căreia vor putea câştiga premii.
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2. Analiza privind piata muncii si cererea de forta de
munca in domeniul media online la nivel regional
(Bucuresti-Ilfov)
Analiza privind sectorul mass media s-a axat pe
următoarele categorii de informaţii:
♦

dimensiunea pieţei mass media/online/foto în funcţie
de numărul de angajaţi,

♦

principalele grupuri de presă, companii din domeniul
online şi agenţii foto cu activitate în România, cu
precădere regiunea Bucureşti-Ilfov;

♦

intenţiile de angajare în 2012 ale companiilor din
industria mass-media, cu precădere în mediul online;

♦

modalităţile prin care o serie de companii recrutează
necesarul de oameni din domeniul mass-media
online, cu specializare foto.

Seminarul s-a finalizat cu o serie de recomandări şi
concluzii pentru grupul ţintă.

Echipa de management
Proiect POSDRU/106/5.1/G/75858

