FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa Prioritara Initiativa locuri de munca pentru tineri
Cod apel nr. POCU/908/1/3/ Operatiune compozita OS 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de
Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile ; OS 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem
non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – „VIITOR
PENTRU TINERII NEETs I”-REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.
Titlu:“Tineri educati- Viitor asigurat”
Contract: POCU/908/1/3/ 150516

PREZENTARE PROIECT:
”TINERI EDUCAȚI - VIITOR ASIGURAT”
(POCU/908/1/3/ 150516 )
SC Unic Sports SRL, în calitate de Lider de parteneriat, împreună cu Asociația pentru Formare,
Educație și Dezvoltare – EUROFED, anunță lansarea proiectului ”TINERI EDUCAȚI - VIITOR
ASIGURAT”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 1: Initiativa locuri de munca pentru tineri, Obiectiv Specific 1.1: Creșterea ocupării
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în
regiunile eligibile, Obiectiv Specific 1.2 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și
certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între
16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – „VIITOR PENTRU
TINERII NEETs I”- REGIUNILE Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia.
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, în perioada: 22.07.2021-21.07.2023
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 1060 tineri NEETs
șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Publice de Ocupare din regiunile Sud-Vest
Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural,
prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe
piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul acestora, pe o perioada de 24 luni.
Grupul țintă al proiectului este format este format exclusiv din 1060 de tineri NEETs din bazele de
date furnizate de SPO/AJOFM, din care: 12% (128 persoane) vor fi de etnie roma; 22% din persoanele din
grupul tinta vor avea domiciliul în mediul rural (234 persoane) și 32% (340 persoane) vor proveni din clasele
de ocupabilitate C și D.
Pentru a se înscrie în grupul țintă al proiectului, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
- să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani;
- să provină sau să aibă reședința în una din cele trei zone eligibile;
- să fie șomer înregistrat în evidențele Serviciului Public de Ocupare/AJOFM;
Programe de formare profesională organizate în cadrul proiectului:
Cursuri de calificare de nivel II - 360 ore/grupă (nr. ore pregătire teoretică 120, nr. ore pregătire teoretică 240)

Cursuri de calificare de nivel III - 720 ore/grupă (nr. ore pregătire teoretică 240, nr. ore pregătire teoretică 480)
Cursuri de calificare de nivel IV - 1080 ore/grupă (nr. ore pregătire teoretică 360, nr. ore pregătire teoretică 720)
Cursuri competente digitale TIC: - 120 ore/grupă
Cursuri de tip specializare/perfectionare/initiere/calificare/recalificare
Cursuri de formare profesională disponibile ce se pot demara imediat:
- Lucrător comercial
- Vânzător mărfuri alimentare,
- Patiser,
- Administrator pensiune turistică,
- Competențe antreprenoriale,
Informații suplimentare se pot obține de la Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED,
Persoane de contact:
Adina Drumașu,
Coordonator Partener 1
Bianca Toader
Expert evenimente, teme secundare si campanie de promovare
email: comunicare@eurofed.ro.

