Servicii noi de bibliotecă – experiența Novateca
Denumirea SNB Locul tău de muncă la un click - distanţă
Biblioteca Publică Raională Briceni
Solicitanții serviciului: 40 de persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă;
Scopul serviciului: -Stimularea interesului participanților în căutarea
unui loc de muncă prin conectarea la fluxurile de date digitale
-promovarea imaginii pozitive a bibliotecii în comunitate la
implementarea SNB „Locul tău de muncă la un click - distanță”;
Descrierea succintă a serviciului:
Serviciul este adresat persoanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă. Am convenit, împreună cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Briceni să elaborăm planul
acestui serviciu. Am identificat rolul, metodologia specifică de lucru a fiecăreia din părți în realizarea
activităților sale.
Pentru atingerea scopului obiectivelor propuse, am oferit participanților spațiul Centrului Informațional
Public creat în biblioteca raională, echipamentul tehnologiilor informaționale primit de la programul
NOVATECA. Au fost determinate numărul de instruiri posibile și necesare. În rezultat participanții au
acumulat cunoștințe în utilizarea calculatoarelor. Au învățat a scrie un CV (Curriculum Vitae). Au însușit
modul de căutare a informației necesare pe site-urile corespunzătoare. Au fost pregătiți pentru a susține
un interviu de angajare în cazuri concrete. Pentru încurajarea participanților se petrec diferite jocuri.
Explicațiile generale despre SNB “ Locul tău de muncă la un click – distanță “
Activitatea 1. Accesarea site-ului www.angajat.md , căutarea informației necesare, completarea CV.
Activitatea 2. Ce este un interviu de angajare. Formularea interviului:
- miturile și realitățile unui interviu;
- întrebările posibile.
Joc de rol: angajator și persoana în căutarea unui loc de muncă.
Activitatea 3. Elemente esențiale a programului Word:
- Formatarea documentelor
- Inserarea tabelelor
- Arhivarea și imprimarea documentelor
Activitatea 4. Poșta electronica:
- Crearea contului personal
- Atașarea documentelor la un mesaj
Activitatea 5. Întâlnire cu agentul economic a întreprinderii individuale din orășel ”Floare-Morari”,
Ludmila Morari.
Excursie la întreprindere.
Durabilitatea:
•
Planul de durabilitate aprobat și implementat
•
Parteneriatele vor fi extinse și după finalizarea serviciului
•
Implicarea permanentă a bibliotecii în ajutorul satisfacerii necesităților neangajaților din
comunitate.
Impactul serviciului:

•

40 persoane în căutarea locului de muncă au obținut abilități în căutarea informației necesare pe
www.angajat.md
•
40 persoane în căutarea locului de muncă sunt capabili la un dialog corespunzător în discuția cu
angajatorul, la completarea CV;
•
40 persoane în căutarea locului de muncă au obținut cunoștințe necesare în TI
Concluziile echipei de implementare referitoare la realizarea scopului SNB:
Ca rezultat impactul acestui serviciu este unul pozitiv, productiv și atractiv pentru comunitate, iar
Biblioteca ,la rândul ei, obține un număr mare de utilizatori. Plănuim continuitatea acestui serviciu. Vom
organiza întâlniri cu oameni de afaceri, agenți economici din raion, care pot oferi locuri de muncă la
întreprinderile individuale, pe care le posedă.
Cum și unde a fost diseminată informația despre succesele implementării SNB:
Plasarea informației despre succesele implementării proiectului pe site-ul Facebook și pe blogul
bibliotecii
Publicații în ziarele : raional “Meleag natal “și regional “Nord-info”
Schimb de experiență cu bibliotecarii din raion
Parteneri: •

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
•
APL
•
Întreprinderea individuală „Floare-Morari”

Resurse necesare pentru implementarea serviciului:
 Umane: 3 angajați a bibliotecii raionale, 2 specialiști AOFM,1 agent economic
 Informaționale: utilizarea computerului și internetului.
 Fizice: 10 calculatoare, spațiul, mobilierul, proiector, aparat foto, imprimantă
 Financiare pentru:
Funcționarea internetului – 1200 lei din partea APL,
materiale de birotică – 150 lei ,
valoarea muncii depuse de bibliotecari,
specialiști AOFM, agent economic – 6×20 lei/oră×100 ore ₌ 12000 lei

Link=uri pe Internet ce reflectă dinamica implementării SNB:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414101568895394&set=pcb.1414102452228639&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414101895562028&set=pcb.1414102452228639&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414102042228680&set=pcb.1414102452228639&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1431389287166622&set=pcb.1431393477166203&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1431389390499945&set=pcb.1431393477166203&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1431389180499966&set=pcb.1431393477166203&type=1
&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1436691149969769&set=pcb.1436698866635664&type=1
&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1436691913303026&set=pcb.1436698866635664&type=1
&theater

