PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Prioritarea de investiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare,
inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru
tineret”
Obiectivul Specific 2.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidența în regiunile eligibile
Obiectivul Specific 2.2 – 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
Apel de proiecte nr. POCU/909/2/4
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs II
Titlul proiectului: „SMART 4 NEETs”
Contract nr.: POCU/909/2/4/150973
Beneficiar: SC GE–COST 2001 SRL

Distinsă Doamnă/Stimate Domn,
GE-COST 2001 SRL, furnizor de formare profesională continuă încă din anul 2001,
implementează în perioada următoare proiectul „SMART 4 NEETs” – ID 150973, dedicat
tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, care nu sunt angajați și nu urmează niciun
program educațional sau de formare, din Regiunile Nord-Est și Centru.
Având în vedere rolul deosebit de important pe care îl are instituția pe care o
reprezentați în dezvoltarea comunităților locale, venim spre dumneavoastră cu propunerea de
colabora în implementarea proiectului „SMART 4 NEETs”, cu scopul de a oferi un sprijin real
tinerilor și de a-i integra pe piața muncii.
Grupul țintă al proiectului „SMART 4 NEETs” este format din tineri Neets, șomeri, cu
accent pe cei din mediul rural și pe cei aparținând minorității de etnie romă, cu vârsta cuprinsă
între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile de implementare ale proiectului,
înregistrați si profilați, în prealabil, de către Serviciul Public de Ocupare de pe raza de
domiciliu/reședință a acestora.
Pentru aceștia, organizăm următoarele cursuri gratuite de formare și perfecționare:





Lucrător comercial;
Agent de Securitate;
OIVPD – Operator de Introducere, Validare și Prelucrare Date (operare pe calculator);
Competențe Antreprenoriale;

Programul cursurilor este de 80/360 de ore, fiind organizate cât mai aproape de
domiciliul participanților, imediat ce în zona vizată se formează o grupă de minimum 14
persoane (pentru cursurile de inițiere) sau 28 persoane (pentru cursurile de calificare).
Cursurile au un program stabilit împreună cu participanții și se finalizează cu o
diplomă recunoscută de Agenția Națională a Calificărilor (ANC).
Absolvenții cursurilor vor primi, de asemenea, o subvenție de 400 lei/1800 lei, în
funcție de tipul cursului pe care îl urmează, iar, totodată, participanții care urmează cursul
de Competențe Antreprenoriale vor putea participa la un concurs de planuri de afaceri,
având posibilitatea de a câștiga 25.000 euro pentru finanțare.
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Printre obiectivele specifice propuse prin proiectul „SMART 4 NEETs” se numără:
 informarea și conștientizarea a 371 persoane din categoria tinerilor NEETs, cu privire la
importanța participării la programe de învățare continuă și nevoia integrării pe piața
muncii, cu accent pe cei cu un nivel scăzut de calificare, de etnie romă și persoanele
din zone rurale defavorizate;
 dezvoltarea și certificarea competențelor a 280 persoane din grupul țintă prin
participarea la programe de formare profesională a adulților;
 sprijinirea unui număr de 260 de persoane prin aplicarea măsurilor active de ocupare,
respectiv servicii de mediere și asigurarea ocupării (inserției pe piața muncii) unui număr
de 161 de persoane din grupul țintă;
 susținerea antreprenoriatului, prin acordarea unor servicii personalizate de sprijin,
respectiv formare profesională, consultanță și acordarea a 8 finanțări sub formă de
micro-granturi.

Asigurându-vă de calitatea și profesionalismul serviciilor noastre, sperăm să luați în
considerare această propunere și să vă alăturați proiectului, prin informarea tinerilor despre
facilitățile pe care le oferim, precum și prin implicarea efectivă în implementarea activităților
pe care ni le propunem.

Cu aleasă prețuire,
Delia Roșu
Expert Comunicare și Teme Secundare
Proiect „SMART 4 NEETS”
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