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Anexa nr. 4

FIȘĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA OPORTUNITĂȚILE
OFERITE ÎN CADRUL PROIECTULUI
Nume și prenume:
CNP: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Oportunitate
Informare prin
sesiuni online și
offline

Formare
profesională
autorizate ANC

Formare
profesională
neautorizată
ANC
Mediere și
ocupare pe
piața muncii

Beneficiari
tineri
cu
profil NEETs
cu
domiciliul/
reședința în
BucureștiIlfov

Descriere oportunitate
 procedura de înregistrare la SPO și beneficiile ce decurg din
parcurgerea acestui pas;
 sprijin în derularea procesului de înregistrare la SPO și în
gestionarea relației cu AJOFM și structurile aflate în subordinea
sa;
 înscrierea în comunitatea virtuală Societatea NEETs – cu viitor în
rețea, ca instrument de conectarea a tinerilor NEETs cu nevoi și
interese similare.
tineri NEETs  Agent de securitate (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
B, C și D
 Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc (2 grupe x 28
participanți), 360 ore/grupă
 Cameristă (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 Lucrător în comerț (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă
 Lucrător în alimentație – ajutor de bucătar (1 grupă x 20
participanți), 360 ore/grupă
 Lucrător în structuri pentru construcții (2 grupe x 28
participanți), 360 ore/grupă
tineri NEETs  curs Metode și tehnici de identificare, prevenire și combatere a
B, C și D
fenomenului de mobbing la locul de muncă pentru 200 tineri
NEETs, cu o durată de 40 ore/grupă (20 grupe x 10 participanți).
tineri NEETs  elaborarea Planului individual de mediere;
A, B, C și D  participarea la sesiuni individuale de mediere prin informare și
la sesiuni de grup (job-cluburi) de mediere prin informare;
 acces la bazele de date cu angajatori de la nivelul regiunii
București-Ilfov și la oportunitățile de angajare afișate pe portalul
de mediere de pe site-ul proiectului;
 sprijin în accesarea instrumentelor necesare tinerilor NEETs
aflați în căutarea unui loc de muncă potrivit nevoilor lor;
 sprijin pentru procesul de potrivire a profilului candidaților cu
cerințele angajatorului;
 participarea la burse ale locurilor de muncă;
 participarea la sesiuni de mediere electronică prin instrumente
digitale;
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Formare
profesională,
consiliere,
consultanță și
mentorat în
antreprenoriat

Acompaniament

Acces la
resursele
Centrului de
Reabilitare și
Integrare
Profesională
(CRIP)

 posibilitatea de a aplica la oportunități de angajare disponibile
prin completarea unui formular, transmiterea CV-ului și
programarea la interviu cu angajatorul;
 simularea unui potențial interviu, cu scopul de a familiariza
candidatul cu procesul de angajare;
 sprijin în formalizarea ocupării pe piața muncii, inclusiv pe cont
propriu.
tineri NEETs  curs de Competențe antreprenoriale pentru 28 tineri NEETs (1
A
grupă x 28 participanți);
 consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru 28 de tineri
NEETs, absolvenți ai cursului;
 participarea la concursul de evaluare și selectare a Planurilor de
afaceri organizat în cadrul proiectului;
 posibilitatea obținerii unei finanțări de 15.000 Euro (echivalentul
în lei) de către cei 9 antreprenori selectați în urma concursului;
 mentorat în antreprenoriat pentru cei 9 antreprenori selectați;
 sprijin în înființarea și asigurarea funcționării și dezvoltării celor
9 entități;
 monitorizarea implementării planurilor de afaceri finanțate în
conformitate cu contractul de subvenție și planul de afaceri
asumat.
tineri NEETs  furnizarea de sprijin prin acompaniament, respectiv asistență
C și D
(decontare taxe creșă/grădiniță/after-school);
 furnizarea de sprijin prin acompaniament, respectiv asistență
(îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională).
tineri NEETs  acces la sala de lectură cu exemplare dedicate nevoilor și
A, B, C și D
intereselor specifice tinerilor;
 participarea la grupuri suport cu tineri NEETs și persoane
aparținând grupurilor defavorizate, pentru a facilita schimbul de
experiențe în contextul ocupării pe piața muncii;
 constituirea și dezvoltarea rețelei RISOD (Rețea de Inițiative și
Suport Ocupațional Durabil) pentru tinerii NEETs din BucureștiIlfov, care va facilita dezvoltarea de parteneriate cu actori
relevanți și interesați să se ocupe de integrarea profesională a
tinerilor.

Subsemnatul/a ________________________________________, CNP ____________________________,
am luat cunoștință de criteriile de eligibilitate a grupului țintă, precum și de beneficiile și
oportunitățile oferite în cadrul proiectului VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin
Ocupare și Responsabilizare, cod SMIS 150520, prin raportare la nivelul de ocupabilitate (A, B, C, D)
conform Serviciului Public de Ocupare (SPO).
Data _________________

Semnătura__________________
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