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Ocupare pentru tineri NEETS din Regiunea Centru

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Caraș-Severin, în parteneriat cu
Asociația Pakiv România din județul Alba, a demarat implementarea unui nou proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,
Axa Prioritară 1 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare prin furnizarea
serviciilor de informare și promovare, a programelor de formare profesională în domeniile
solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piața muncii (inclusiv măsuri inovative – Job Club
și networking) și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale (auto-ocupare) pentru 372 tineri NEETs
din Regiunea Centru, cu accent categoriile defavorizate (peste 30% - minim 112 persoane vor fi
din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili si foarte greu ocupabili, 21,23% - minim 79
persoane vor fi din mediul rural și 10,21% - 38 persoane vor fi de etnie romă, iar minim 110
persoane vor fi șomeri de lungă durată) și măsuri de asigurare a sustenabilității locurilor de
muncă ocupate.

Proiectul oferă un pachet integrat de cursuri și servicii care sa contribuie la dezvoltarea
competențelor și aptitudinilor necesare individului pentru ocuparea pe termen cât mai lung a unui
loc de muncă. Sunt planificate cursuri pentru dezvoltarea Competențelor digitale de utilizare a
tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - CDUTI, cursuri pentru
îmbunătățirea competențelor sociale și civice, și cursuri de dezvoltare a competențelor
antreprenoriale.

Serviciile specializate de medierea muncii, care vor fi oferite gratuit participanților în
cadrul proiectului, au ca obiectiv facilitarea ocupării locurilor de muncă disponibile de către
tinerii NEETs.

Pe perioada cursului de Competențe antreprenoriale, vom oferi participanților consilierea
necesară pentru întocmirea de planuri de afaceri, iar cele mai fezabile 12 planuri de afaceri,
întocmite de participanții la curs, vor primi ca sprijin subvenții (micro-granturi) pentru înființarea
unei noi afaceri. Ulterior vom asigura monitorizarea funcționării și consiliere în vederea
dezvoltării afacerilor finanțate.

Pentru mai multe informații puteți contacta beneficiarul la sediul din Reșița, Strada Petru
Maior nr. 71, telefon 0255 215 829, email ccia@ccia-cs.ro sau partenerul la sediul din Alba Iulia,
Str. Emil Racoviță, Nr. 76, telefon 0258 811 170, email pakiv_romania@yahoo.com.
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