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Momentul de spiritualitate
Asociația Consilier-Vest
Asociația
- Sucursala Vladimirescu - Consilier-Vest briel Evanghelia în Duminica a 22-a după Rusalii, 25 octomÎn vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ţinutul Gerghesenilor,
În cadrul Proiectului $E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane
Sucursala
care este dincolo de apă, în faţa Galileii. Când a ieşit pe uscat, l-a
vulnerabile, linia de finantare POSDRU/173/6.1/S/148943, Axa prioritara 6
întâmpinat un om din oraş care avea diavol şi care de multă vreme în
- Promovarea incluziunii sociale - Domeniul major de interventie 6.1 nu se îmbrăca şi în casă nu mai sălăşluia, ci în gropi de
Vladimirescu haină
Dezvoltarea economiei sociale, în calitate de furnizor de servicii specializamorminte. Văzându-L pe Iisus, a strigat şi a căzut înaintea Lui şi cu
te pentru stimularea ocupării forței de muncă, Informare și Consiliere, respectiv Mediere a Muncii pe piața internă, vă oferă, la cerere, în condiții de
calitate și profesionalism, asistență pe următoarele segmente:
Componenta de informare și consiliere pentru persoane fizice:
- evaluarea şi autoevaluarea personalităţii, în vederea orientării profesionale;
- efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în
sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
- stabilirea de obiective profesionale privind cariera, precum și de alte
posibile alternative ale acestora;
- oferirea de servicii de consiliere a părinţilor şi elevilor, în vederea orientării școlare și/sau profesionale.
Componenta de mediere a muncii pentru persoane fizice și juridice:
- cunoașterea și însușirea tehnicilor de căutare activă a unui loc de
muncă, a modului de intocmire a “Scrisorii de prezentare”, a unui
“Currisulum vitae” (CV), pregătirea ți prezentarea la interviu;
- ocuparea și păstrarea unui loc de muncă;
- mediere electronică pe site-ul www.consiliervest.ro;
- activități prin care se reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea conturării/finalizării unor raporturi de muncă sau de serviciu;
- furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor.
Consiliere psihologica individuala si colectiva:
- identificarea problemei pentru care se solicită consilierea;
- autocunoaștere personală, cu accent pe conștientizarea intereselor,
motivațiilor, precum și identificarea punctelor forte care pot fi utilizate în
rezolvarea problemei;
- identificarea și planificarea etapelor de parcurs, în vederea atingerii
acestor obiective;
- dezvoltarea atitudinilor și a gândirii pozitive;
- consiliere individuală și colectivă.
Înscrierile se fac pe bază de programare telefonica la numărul 0737802.484 sau pe e-mail la adresa officeconsiliervest@gmail.com,
urmând să ne întâlnim la sediul SES din comuna Vladimirescu, str. Vasile
Milea nr 77/a, ap. 1A, jud. Arad.

În cadrul Proiectului $E$Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile, linia de
finanțare POSDRU / 173 / 6.1 / S /
148943, Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenție 6.1Dezvoltarea economiei sociale,
ORGANIZEAZĂ selecție de
dosare și interviu, în vederea
ocupării postului vacant de CONSILIER MEDIEREA MUNCII.
Condiții de participare:
- specialist cu studii superioare,
licențiat în domeniu socio-uman:
psiholog;
- vechime în specialitatea studiilor
de minim 3 (trei) ani și autorizație
de liberă practică pe “psihologia
muncii” sau “psihologie clinică”;
- inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă,
efort intelectual, seriozitate;
- cunoștinte de operare PC: Word,
internet.
Depunerea cererilor se realizează prin completarea formularului de înregistrare la adresa
http://consiliervest.ro/locuri-demunca/candidat/ sau accesand
www.consiliervest.ro,
secțiunea
locuri de muncă.
Pentru mai multe informații, vă
stăm la dispozitie la numărul de
telefon: 0737-802.484.

Asociația Consilier-Vest
- Sucursala Vladimirescu În calitate de furnizor de formare, vă anunță că în
cadrul Proiectului $E$-Susținere Economică și Socială
pentru persoane vulnerabile, linia de finanțare POSDRU/173/6.1/S/148943, Axa prioritară 6 - Promovarea
incluziunii sociale - Domeniul major de intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale, în perioada
01.11.2015 – 15.12.2015 va desfășura, la sediul din
Vladimirescu, str. Vasile Milea nr 77/a, ap. 1A, jud.
Arad, cursuri de calificare în meseriile de:
1. CAMERISTĂ
2. ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU
3. LUCRĂTOR ÎN COMERȚ
4. MUNCITOR PLANTAȚII ȘI AMENAJARE
ZONĂ VERDE
5. LUCRĂTOR ÎN FERME
Urmând cursul nostru, desfășurat GRATUIT în acest
an:
- veți beneficia de lucrul efectiv într-o unitate de profil și învățarea particularităților meseriei;
- veți obține diploma de calificare, recunoscută

atât în România, cât și în Uniunea Europeană;
- veți obține plus-valoare profesională;
- vă veți putea adapta mai rapid la solicitările de pe
piața muncii, națională și europeană.
Cursul se adreseaza, în principal, unui grup țintă, format din persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane care au un loc de muncă, dar nu sunt calificați,
femei cu mai mult de doi copii, femei în situații de risc,
șomeri de lungă durată, șomeri înregistrați, plus persoane angajate în domeniul turism-ospitalitate, comerț,
peisagistică și îngrijiri.
Criteriu de eligibilitate: învățământ minim obligatoriu.
Înscrierile la curs se fac pe bază de programare
telefonică sau pe e-mail la adresa officeconsiliervest@gmail.com, urmând să ne întâlnim la sediul
SES din comuna Vladimirescu, str. Vasile Milea nr 77/a,
ap. 1A, jud. Arad.
Pentru mai multe informații, vă stam la dispoziție la numărul de telefon: 0737-802.484.

glas tare a grăit: ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui
prea Înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea duhului necurat
să iasă din omul acela, pentru că de mulţi ani îl apucase, şi-l legau în
lanţuri şi în obezi, şi-l păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat
de diavol în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: care îţi este numele?
Iar el a răspuns: legiune, căci mulţi diavoli intraseră în el. Şi-L rugau
să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare
de porci, care păşteau pe munte; şi L-au rugat să le îngăduiască să
intre în porci; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind diavolii din om, au intrat în
porci, iar turma s-a pornit de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii
porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit şi au dat de veste în oraş şi
prin sate. Atunci au ieşit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat şi au
venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră diavolii îmbrăcat şi
întreg la minte, şezând jos lângă picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat.
Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit. Şi L-a
rugat pe El poporul ţinutului Gerghesenilor să plece de la ei, căci erau
cuprinşi de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie şi s-a înapoiat. Dar
bărbatul din care ieşiseră diavolii se ruga de El să-l lase lângă Dânsul;
Iisus însă i-a dat drumul, zicând: întoarce-te în casa ta şi povesteşte
cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi el s-a dus, vestind prin tot oraşul
cât bine i-a făcut Iisus. (Luca 8,26-39)
Evanghelistul Luca ne relatează în această Evanghelie un episod
înspăimântător din viața Mântuitorului. Iisus Hristos, se află față în
față cu omul posedat de diavol și pe care îl scapă, trimițându-l pe
necurat într-o turmă de porci, care s-au aruncat în lac.
Din această pericopă putem desprinde învățătura despre credință și
puterea ei. Este important ca fiecare dintre noi să ne angrenăm puternic în credința strămoșească, perseverând în a o întări, astfel vom
fii mai puternici decând diavolul care dă târcoale creștinului, încercând
să-l corupă la ce e mai rău. Ori de câte ori ne simțim neputincioși,
cuprinși de patimi sau alte stări mai puțin bune, să-L chemăm pe
Dumnezeu în apărarea și ajutorul nostru.
Pentru a ne proteja de duhurile rele există 3 arme puternice
împotriva acestora și anume: TREZVIA, RUGĂCIUNEA și SEMNUL
SFINTEI CRUCI sau însăși CRUCEA!
l Evanghelia în Duminica a 23-a după Rusalii, Bogatul
nemilostiv și săracul Lazăr 1 noiembrie
Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om bogat care se
îmbrăca în porfiră şi în vison, şi care petrecea în toate zilele, înconjurat de slavă. Iar un sărac, anume Lazăr, care zăcea înaintea porţii lui,
plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de
la masa bogatului; căci până şi câinii, venind, lingeau bubele lui. Şi a
murit săracul şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit apoi
şi bogatul şi l-au îngropat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, el care era în
chinuri a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Atunci
a strigat el şi a zis: părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe
Lazăr să-şi întingă vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba,
căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: fiule, adu-ţi
aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr aşijderea,
pe cele rele; dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste
toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie adâncă, întărită în
aşa fel, ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la
noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis: te rog, dar, părinte, să-l
trimiţi acasă la tatăl meu, căci am cinci fraţi; să le spună acestea, ca
să nu vină şi ei în acest loc de chin. Avraam i-a răspuns: au pe Moise
şi pe prooroci, să-i asculte pe ei. Dar el a zis: nu, părinte Avraam; ci
dacă cineva dintre cei morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci
Avraam i-a spus: dacă nu ascultă pe Moise şi de prooroci, nu vor
crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi. (Luca 16, 19-31)
Despre acestă binecunocută parabolă a Bogatului nemilostiv și a
săracului Lazăr se poate scrie foarte multe și are un mesaj destul de
clar pentru noi creștini; însă, vreau să adaug doar un text al Sf. Ioan
Gură de Aur, în care milostenia este catalogată cel mai de preț fapt
creștinesc și cea mai înaltă dintre arte: “este o artă și încă una din cele
mai bune. Dacă orice artă este utilă omenirii, nici una nu este mai utilă
ca milostenia. Nicio altă artă nu ne pregatește înălțarea, nu ne țese
veșminte, nu ne înalță case din nămol, precum milostenia! Ea nu ne
smulge din mâinile morții, ea ne procură gloria vieții viitoare și ne
clădește locuințe cerești. Milostenia nu permite, de asemenea, să se
stingă candelele noastre. Ea ne justifică și ne face mai albi ca zăpada”. Doamne ajută!
DAN CRIȘAN
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