Viitor pentru Tineri –
Tineri pentru Viitor
POCU/908/1/3/150953
Beneficiar Proiect

Partener

Asociația Noul Val

Asociația Ion Câmpineanu pentru
consultanță și dezvoltare

OBIECTIVUL GENERAL AL
PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului contribuie la integrarea durabilă pe piaţa
muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a
tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile
marginalizate, inclusiv prin îmbunatatirea competențelor sau certificarea
compețentelor dobândite pe alte căi pentru 1060 de persoane, tineri NEETs
șomeri cu vârsta cuprinsă între16-29 ani, înregistrați și profilați de SPO, care
beneficiază de sprijin și ocuparea a minim 456 dintre aceștia.
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Obiectiv Specific 1
Creșterea gradului de informare și promovare cu privire la activitățile
și beneficiile participării în cadrul proiectului pentru 1400 de
persoane participante la campaniile de informare și promovare
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Obiectiv Specific 2
Dezvoltarea competențelor pentru 720 de persoane, tineri NEETs din grupul ţintă
al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”,
”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” prin participarea la programe: de
formare, de inițiere, de perfecționare și de calificare în domenii de interes în
regiunile de implementare ale proiectului, precum și dezvoltarea competențelor
antreprenoriale pentru 240 de persoane cu nivel de ocupabilitate A, „ușor
ocupabil”.
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Obiectiv Specific 3
Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi
decât cele formale, respectiv non-formale şi/sau informale pentru 100 de
persoane, tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului, cu nivelurile de
ocupabilitate B, C și D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și
”foarte greu ocupabil”.
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Obiectiv Specific 4

Oferirea de servicii pentru stimularea și menținerea locurilor de muncă,
respectiv servicii de informare și consiliere, mediere pentru minim 850 de
persoane din grupul ținta, precum și activități de acompaniament și
dezvoltare personală.
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Obiectiv Specific 5
Stimularea inițiativei antreprenoriale prin înființarea si dezvoltarea a 53 de
întreprinderi de către tineri NEETs șomeri si susținerea funcționării și dezvoltării
acestora prin activități de consultanță, mentorat și monitorizare, contribuind la
creșterea competitivității întreprinderilor create în raport cu piața de referință și
dinamica economiei locale, premisă a sustenabilității ideilor de afaceri ce stă la
baza creșterii ocupării și generării unor locuri de muncă durabile și de calitate.
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Regiunea Sud-Est respectiv județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi,

Tulcea si Vrancea
REGIUNI IMPLEMENTARE

Regiunea Sud-Vest-Oltenia respectiv județele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt
şi Vâlcea
Regiunea Sud-Muntenia respectiv județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman
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CINE SE POATE ÎNSCRIE?
În cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii de persoane,
cu domiciliul/reședința în teritoriul unde se implementează activitățile proiectului respectiv:
Tineri Neets ( vârstă cuprinsă între 16-29 de ani care nu urmeaza nici o formă de învățământ și nu au nici
un loc de muncă) cu domiciliul sau resedința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud-Est, SudVest-Oltenia și Sud-Muntenia) înregistrați, informați si consiliați inclusiv profilați de către SPO, cu accent
pe tinerii NEETs din mediul rural și cei aparținând minorității roma
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CURSURI DE INIȚIERE/PERFECȚIONARE
➢

Competențe Digitale

➢

Animator Centre de Vacantă

➢

Recepționer

➢

Ghid De Turism

➢

Frizer-Barbering(Tunsori Bărbați)

➢

Machiaj Profesional(Make-Up)

➢

Coafor(Hairstylist)

➢

Lucrător În Comerț

➢

Lucrător În Structuri Pentru Construcții
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CURSURI DE CALIFICARE
➢ Mecanic Auto
➢ Administrator Pensiune Turistică

➢ Bucătar
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CURSURI DE EVALUARE A COMPETENȚELOR

Ospătar(Chelner)-Vânzator în Unități De Alimentație-Barman
Zidar-Pietrar-Tencuintor
Zugrav-Ipsosar-Tapetar-Vopsitor
Bucătar-Cofetar-Patiser

Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist
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ACORDAREA DE SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE
AFACERI

Organizarea, derularea și monitorizarea cursurilor de formare profesională în
competențe antreprenoriale

Persoanelor care absolv cursul de competențe antreprenoriale, li se va acorda
sprijin în vederea înființării de întreprinderi
Vor fi organizate sesiuni de follow-up pentru realizarea planurilor de afaceri
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În cadrul proiectul Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor se vor desfășura următoarele activitați:

A0. MANAGEMENTUL ȘI ADMINISTRAREA PROIECTULUI
A1. ACTIVITATE DE INFORMARE ȘI SELECTARE PERSOANE ÎN GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI
A2. SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA LA PROGRAMELE DE FPC PRIN MASURI INTEGRATE SI FLEXIBILE
A3. EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE OBȚINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE RESPECTIV NON-FORMALE
ȘI/SAU INFORMALE
A4. ORGANIZAREA SI DERULAREA DE SERVICII SPECIALIZATE PENTRU STIMULAREA OCUPARII
A5. SUSȚINEREA ANTREPRENORIATULUI, INCLUSIV A OCUPĂRII PE CONT-PROPRIU PRIN ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE DIN
GRUPUL ȚINTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA DE AFACERI
Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin
Acordarea de subvenţii (micro- granturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri si Monitorizarea funcționării şi dezvoltării întreprinderilor

A6. ACTIVITĂȚI PENTRU MENȚINEREA GT PE PIAȚA MUNCII
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Rezultate așteptate în urma implementării proiectului
Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

•

min 1400 persoane informate

•

1060 persoane, tineri NEETs șomeri înregistrați și profilați de SPO

•

min 612 persoane certificate în urma absolvirii cursurilor din cadrul proiectului

•

min 80 persoane certificate în urma sesiunilor de evaluare de competențe

•

min 1060 persoane care au beneficiat de consiliere, orientare profesionala

•

min 850 persoane participante la activitățile de mediere

•

8 burse de locuri de muncă organizate

•

min 200 persoane certificate în urma absolvirii cursurilor de competențe antreprenoriale

•

min 53 beneficiari sprijiniți prin activități specifice de activitate consiliere/consultanță/mentorat;

•

min 53 întreprinderi înființate/certificate CUI

•

min 100 copii pentru care se asigură sprijin/acompaniament părinților

•

min 400 participanți la activități de dezvoltare personală;
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Vă mulțumim pentru atenția acordată!
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