Cité des métiers
et de la formation

Centres OFPC

6, rue Prévost-Martin
etajul 1
CP 192
1211 Genève 4
Tel. +41 22 388 44 00
Fax +41 22 388 44 70
www.citedesmetiers.ch/geneve

OFPC – Centre de Meyrin
2bis, rue de la Prulay
1217 Meyrin
Tel. +41 22 388 47 01
Fax +41 22 388 47 00
Luni–vineri: 13h30 – 17h30

Program cu publicul
Luni: 13h00-17h00
Marți - vineri: 10h00 – 17h00
Joi - deschis până la ora 19

Cum poți beneficia de cecul anual de
formare profesională?

Î

ntr-o lume mereu în schimbare, calificarea profesională și menținerea acesteia
la un nivel cât mai înalt prin formare
continuă, sunt indispensabile.
Prin Actul pentru Formare Profesională
Continuă, adoptat pe data de 1 ianuare 2001,
se dorește încurajarea adulților în direcția
perfecționării profesionale. Astfel, orice
persoană care îndeplinește condițiile de acordare, poate beneficia de un cec în valoare de
750 de franci elvețieni, pe o perioadă de trei
ani consecutivi.

OFPC – Centre d’Onex
2, rue des Evaux
1213 Onex
Tel. +41 22 388 46 81
Fax +41 22 388 46 80
Luni–vineri: 13h30 – 17h30

Această facilitate îți va permite să îți finanțezi
cursurile profesionale utile carierei tale.
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Te așteptăm!
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Hârtie reciclată

Departamentul pentru educație, cultură și sport
Biroul de orientare profesională, instruire vocațională și formare continuă
6, rue Prévost-Martin • 1205 Geneva
Tél. +41 (0)22 388 44 00 • ofpc@etat.ge.ch • www.geneve.ch

Formare continuă
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Informații generale și modalități de înscriere

Tot ce trebuie să știi...

Tot ce trebuie să știi

Pregătirea dosarului

Ce este cecul anual pentru formare profesională (CAF) ?

1. Ia legătura cu instituția de învățământ

CAF este un cec anual, a cărui valoare nu poate depăși suma de 750 de franci elvețieni. Poți
beneficia de acest cec pe parcursul a trei ani consecutivi sau o singură dată, în funcție de
cursul ales.

pentru a te asigura că data la care se
desfășoară cursul, programul și prețul
acestuia corespund criteriilor tale.

Suma de care poți beneficia o singură dată este indicată pe situl nostru, în dreptul cursului
selecționat de tine. Programul ales trebuie să ofere cel puțin 40 de ore de curs.

2. Înscrie-te la cursul ales și cere instituției
organizatoare următoarele informații, în
scris:

Cine poate beneficia de acest cec?
A

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și care locuiește și plătește taxe în cantonul
Geneva, de cel puțin un an, față de data de începere a cursului ales.

B

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani și care deține un permis de muncă
pentru frontalieri, de cel puțin un an, față de data de începere a cursului ales.

C Cetățenii elvețieni care au împlinit vârsta de 18 ani și care locuiesc în zona de frontieră
de cel puțin un an, față de data de începere a cursului ales

• Numărul de referință al cursului acreditat, care este eligibil pentru acordarea Cecului anual pentru formare
profesională (CAF)

• Data la care ai sosit la Geneva sau,
în cazul lucrătorilor frontalieri, data
contractului de muncă
• Numărul de înregistrare al instituției
• Data începerii cursului.
4. Trimite online cererea de acordare a
unui Cec anual de formare profesională
la adresa www.ge.ch/caf. Trimiterea
online a dosarului este cea mai rapidă
și mai eficientă.

• Numărul de înregistrare al instituției
organizatoare.
3. Obține următoarele informații :

Persoană singură
saz divorțată *		
Baremuri de acordare
				
Până
Până
Până
Până

la
la
la
la

88’340.- fr.
95’800.- fr și un copil
103’260.- fr și 2 copii
110’720.- fr și 3 copii

Persoană căsătorită
(veniturile totale ale 			
cuplului) *
Până
Până
Până
Până

la
la
la
la

132’510.139’970.147’430.154’890.-

fr
fr și un copil
fr și 2 copii		
fr și 3 copii

Care sunt cursurile finanțate?
Unde pot consulta lista cursurilor?
Cecul anual pentru formare profesională poate fi utilizat pentru mai mult de 800 de cursuri
acreditate, oferite de aproximativ 70 de instituții de învățământ din Geneva. Sunt acoperite
domenii diverse, cum ar fi: limbi străine, IT, management și administrație, meserii tehnice și
artizanat, industria hotelieră și ospătărie, sănătate și sectorul social, artă, etc.
Cecul anual pentru formare poate fi utilizat doar pentru cursurile aflate pe listă. Poți consulta
lista oricare din adresele următoare:
Pagină de internet CAF		
www.ge.ch/caf
Pagină de internet OFPC		
www.ge.ch/ofpc/trouver/financer_formation.asp
Pagină de internet SBPE		
www.ge.ch/bourses/formation/
Pagină de internet Cité des métiers et de la formation www.citedesmetiers/geneve
Poți consulta lista cursurilor subvenționate și la sediul «Cité des métiers et de la formation»
sau la una din cele trei adrese ale OFPC din cantonul Geneva (v. pagina 4). Instituțiile care
organizează cursuri acreditate pot de asemenea să vă informeze asupra cursurilor care pot
fi finanțate prin Cecul anual pentru formare profesională.

• Numărul de contribuabil (îl găsești
pe formularul de impozitare)

Dacă nu ai acces internet, depune-ți
dosarul direct la Cité des metiers et de
la formation sau la unul din birourile
OFPC din Geneva (v. pagina 4).

Atenție! Cererea trebuie depusă înainte
de începerea cursului.

Procesarea dosarului
Cererile sunt înregistrate la Serviciul pentru burse și credite de studiu (SBPE) și sunt procesate după cum urmează:
• Vei primi prin poștă decizia privind cererea ta
• Este posibil să ți se ceară date suplimentare, caz în care acestea vor fi trimise la SBPE.
(Nu trimite informații suplimentare dacă acestea nu ți-au fost solicitate de SBPE)
• În cazul în care cererea a fost aprobată, vei primi un cec pe care va trebui să îl transmiți
instituției care organizează cursul
• SBPE este singura instituție autorizată să îți comunice informații referitoare la cererea ta.
Toate documentele referitoare la finanțarea prin CAF trebuie trimise pe adresa: SBPE/CAF,
case postale 192, 1211 Geneva 4.

Cecul anual nu poate fi cumulat cu alte ajutoare acordate de SBPE pentru același curs.
Persoanele înscrise la șomaj beneficiază în mod normal de cursuri finanțate direct de asigurarea pentru
șomaj, prin decizia OCE. Astfel, cursurile finanțate prin Cecul anual de formare profesională nu trebuie să îți
afecteze în vreun fel disponibilitatea pe piața muncii. Dacă ai neclarități, adresează-te imediat consilierului
tău din cadrul OCE, pentru a evita orice neplăceri

