
       

Bine ați venit la Centrul Teritorial Graves,  

 

Scopul acestei întâlniri este de a vă oferi informații generale despre acest dispozitiv și de a vă 
orienta spre referentul social sau profesional care vă va însoți în demersurile dvs. de inserție. 

Vă veți lua cu acesta angajamente care vor face obiectul semnării unui contract 

    Contractul pe care îl veți semna este obligatoriu pentru a vă păstra dreptul la alocație și a 
pretinde drepturi de inserție. 

 

Legea prevede într-adevăr că persoana este obligată „să caute un loc de muncă, să întreprindă 
demersuri în legătură cu crearea propriei activități sau să se angajeze în acțiuni necesare unei mai 
bune inserții sociale sau profesionale“  

 

Alegerea referentului dvs. trebuie să țină cont: 

- de capacitatea și/sau disponibilitatea dvs. de a ocupa imediat un loc de muncă,  

- de situația dvs. actuală  

- de dificultățile cu care vă puteți confrunta, fie ele sociale, familiale, de sănătate, privind locuința, 
mobilitatea și care vă împiedică să fiți disponibili/e pentru căutarea unui loc de muncă  

- de dorințele, proiectele dvs., de abilitățile și experiența proprie  

- de demersurile în care sunteți poate deja angajate 

 

 

 

 

 

Structuri diferite pot deveni referentul dvs. unic: 

      



 

                 Centrul Teritorial 

                                                                      

 

 

 

 

                                        

                   

 

 

Centrul de Ocupare cu Forță de Muncă poate să fie referentul dvs.:    

Dacă trebuie să fiți disponibil/ă și autonom/ă în demersurile dvs. profesionale: 

           - Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, 

            - dacă aveți un proiect profesional, 

            - dacă aveți un proiect de formare 

             - Sau dacă aveți un proiect de creare a unei activități        

- Consilierul de angajare vă ajută să vă evaluați situația în raport cu piața muncii  

- Acesta vă oferă instrumente pentru căutarea locurilor de muncă   

                    Înscrierea dvs. la Centrul de Ocupare cu Forță de Muncă este indispensabilă pe 
www.pole-emploi.fr  

 

 

PLIE vă propune un sprijin mai susținut, de proximitate 

Referenți 

profesionali 

Referenți 

sociali 

http://www.pole-emploi.fr/


         - pentru a lucra la proiectul dvs. profesional 

        - pentru a urma un curs de calificare 

        - pentru a găsi un loc de muncă 

        - pentru a vă crea propria activitate 

Acesta ține cont de situația dvs. în ansamblu (socială, familială, de sănătate ...) 

Întâlnirile individualizate sunt regulate și atelierele colective oferă aduc o dinamică de grup  

Acesta vă ajută la: 

- menținerea motivației dvs., ținând cont de impedimentele dvs. 

- Configurarea unui parcurs, adaptat ritmului și nevoilor dvs., 

- Definirea etapelor în căutarea unui loc de muncă: (de exemplu: stagii în întreprindere, formări, 
cursuri de perfecționare, vizite la întreprinderi, coaching, mentorat, accesul la o rețea a unui centru 
de întreprinderi, simulări de interviuri, sfaturi pentru CV-uri, oferte de locuri de muncă ….) 

- Menține acest sprijin în timpul primelor 6 luni după reluarea locului de muncă, de creare a activității 
sau de formare, 

- La cererea dvs., este în legătură cu profesioniștii din sănătate și lucrătorii sociali care vă cunosc 

 

 

Misiunea locală  

 Aveți mai puțin de 25 de ani, nu sunteți nici elevi, nici studenți: 

     - De a vă oferi instrumente pentru căutarea locurilor de muncă (CV, scrisori de intenție ...) 

      - Consilierea dvs. cu privire la un curs de formare, un bilanț al competențelor sau cu privire la 
proiectul dvs. profesional 

      - căutarea unui loc de muncă ajutându-vă să deveniți autonom/ă 

      - de a vă ajuta în problemele dvs. de sănătate, cazare, transport sau de acces la drepturile dvs. 
sociale 

Să știți că există dispozitive specifice pentru dvs. 

 

 



Platforma pentru persoanele care desfășoară activități 
independente  

Sprijină crearea unei afaceri și dezvoltarea afacerii în vederea dobândirii unei autonomii financiare 
suficiente 

         Dacă sunteți declarat lucrător independent, platforma poate fi referentul dvs. și vă poate 
sprijini (timp de 1 an) în consolidarea și dezvoltarea companiei dvs.: 

      Acest referent oferă suport individualizat și ateliere tematice 

Pentru informare, dacă doriți să vă creați o activitate proprie, referentul dvs. social sau profesional vă 
va pune în legătură cu platforma pentru sprijin în creare  

 

 

Serviciul social: 
Atunci când dificultățile sociale sau familiale, când izolarea, problemele de sănătate sau de locuință 
vă împiedică să vă orientați spre angajare sau formare, un asistent social vă poate ajuta. 

     Acesta vă ascultă, vă ajută la acordarea priorităților,  

     vă informează și vă ajută la întocmirea dosarelor pentru a accede la drepturile dvs., căutarea unei 
locuințe… 

     Vă poate susține în gestionarea bugetului dvs.,  

     Vă pune în legătură cu profesioniștii din sănătate, din justiție, sau vă informează cu privire la 
modurile de protecție pentru copiii dvs.,  

     Vă poate propune acțiuni de proximitate care vă vor ajuta să ieșiți din casă,  

Atunci când sunteți gata, vă va orienta spre un referent profesional pentru a vă ajuta în construirea 
proiectului dvs. 

Referenții sociali sunt lucrători sociali ai Departamentului sau ai comunei, în funcție de situația dvs. 
familială. 

În general, MDSI însoțește familiile cu copii 

CCAS (Centrele Comunitare de Asistență Socială) se ocupă de gospodăriile fără copii în întreținere 

ADAV este o asociație care însoțește călătorii pe care îi găzduiește 

 



 

La sfârșitul întâlnirii, vă poate fi propus un interviu dacă aveți nevoie de 
ajutor sau de sfaturi. 

 

Veți primi în următoarele zile o scrisoare din partea Consiliului Departamentului 
care vă va indica organismul desemnat și modalitatea de a vă reuni cu referentul dvs. 

Această primă întâlnire vă va permite să faceți cunoștință și să realizați primul 
contract de inserție. 

 

 

Vă mulțumim pentru atenție…… 

 

 

 

 

 

 


