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Prezentarea generală a proiectului
Proiectul va fi implementat de către Asociația
“Înapoi la Muncă” în calitate de solicitant și de
către Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița,
în calitate de partener.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat
de stimularea ocuparii, precum si de
imbunatatirea nivelului de competente
profesionale pentru 251 de tineri NEETs, din care
minim 10% vor fi de etnie roma, minim 20% vor
fi din mediul rural si minim 30% vor avea nivel de
ocupabilitate C si D, din Regiunea Sud-Muntenia,
prin organizarea unei campanii regionale de
informare/promovare/recrutare/inregistrare GT,
oferirea de servicii specializate de formare
profesionala si de evaluare si certificare a
competentelor profesionale, oferirea de servicii
specializate de medierea muncii si stimularea
antreprenoriatului, in vederea identificarii,
ocuparii si pastrarii de catre acestia a unui loc de
munca, inclusiv prin infiintarea de afaceri proprii.

Grupul țintă al proiectului
Grup tinta total: 251 de tineri NEETs cu
domiciliul sau resedinta in Regiunea Sud-
Muntenia (corespunzator indicatorului de
realizare 4S225), din care:
- minim 10%, respectiv minim 26 de persoane
vor fi de etnie roma;
- minim 20%, respectiv minim 51 de persoane
vor fi din mediul rural;
- minim 30%, respectiv minim 76 persoane vor
face parte din categoria de ocupabilitate C si D.

Cum ma pot inscrie in proiect?
Fie ca esti tanar NEET profilat la SPO sau nu, este
suficient sa iei legatura cu unul dintre consilierii
nostri la numerele de contact din pliant. Ei te vor
indruma catre SPO in vederea profilarii sau catre
inscrierea intr-una dintre activitatile proiectului.

Principalele activități previzionate:
A1. Organizarea campaniei de informare si
promovare in randul tinerilor cu varsta intre 16 –
29 de ani care nu sunt ocupati si nu urmeaza nici
o forma de educatie sau formare si asigurarea
respectarii GDPR/promovarii TS/TO
A2. Formarea profesionala a persoanelor inscrise
in grupul tinta cu nivel de ocupabilitate B, C, D
A3. Evaluarea si certificarea competentelor
profesionale dobandite in sistem
nonformal/informal pentru persoanele inscrise
in grupul tinta cu nivel de ocupabilitate B, C, D
A4. Oferirea de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii pentru persoanele inscrise in
grupul tinta cu nivel de ocupabilitate A, B, C, D
A5. Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului
pentru persoanele din grupul tinta cu nivel de
ocupabilitate A
A6. Managementul proiectului
A7. Decontarea cheltuielilor indirecte

Principalele rezultate așteptate - continuare
-26 procese de evaluare derulate pentru tinerii
NEETs din GT (B/C/D), in oricare dintre
calificarile: Lucrator in comert, Operator
introducere, validare si prelucrare date, Bucatar,
Mecanic auto, Instalator instalatii tehnico-
sanitare si de gaze, Patiser, Lucrator finisor
pentru constructii, Fierar betonist, Barman,
Asfaltator, Lucrator in cultura plantelor,
Tractorist, Ingrijitoare copii, in functie de
solicitari si cerintele de pe piata muncii
-minim 24 tineri NEETs certificati (90% din total
participanti)
-240 de locuri de munca vacante inregistrate
(10/luna)
-240 interviuri de angajare facilitate (10/luna)
-240 CV-uri/scrisori de intentie intocmite
(10/luna)
-4 burse de locuri de munca organizate
-89 locuri de munca ocupate centralizate
-2 grupe de curs “Competente antreprenoriale”
organizate si derulate
-18 persoane absolvente (90% din total
participanti)
-18 planuri de afaceri/seturi proiectii financiare
intocmite
-2 concursuri planuri de afaceri organizate, in
vederea selectarii a 9 planuri de afaceri spre
finantare
-9 beneficiari ai subventiilor pentru infiintarea de
noi afaceri consiliati in afaceri pe perioada
implementarii/sustenabilitatii
-9 contracte de subventie incheiate intre
beneficiarul proiectului si administratorii
firmelor castigatoare
-9 micro-granturi de maxim 25.000 EURO fiecare
acordate autorilor planurilor de afaceri
castigatoare pentru infiintarea de noi afaceri
-1 procedura de monitorizare/supraveghere a
afacerilor finantate elaborata si aprobata la nivel
de proiect

Principalele rezultate așteptate
-1 campanie regionala de informare/
promovare/ recrutare/ inregistrare derulata
timp de 23 luni
-251 tineri NEETs inregistrati in GT, din care 26
(10%) etnie roma, 51 (20%) din mediul rural, 76
(30%) nivel C si D
-5 cursuri nivel 2 derulate pentru 80 tineri NEETs
din GT (B/C/D), in oricare dintre calificarile:
Lucrator in comert, Confectioner asamblor
articole din textile; Agent de securitate; Lucrator
finisor pentru constructii; Brutar; Lucrator in
tamplarie; Camerista; Galvanizator, in functie de
solicitari si cerintele de pe piata muncii
-minim 72 persoane absolvente (90% din total
participanti)


