VIS
Viitor Sigur pentru tinerii NEETs
POCU/909/2/4/150146
Proiect cofinantat din Programul Operational
Capital Uman 2014 – 2020
Creșterea oportunitatilor de ocupare si facilitarea integrarii pe piata muncii pentru 375
de tineri NEETs someri cu varsta cuprinsa intre 16 – 29 ani, din regiunea Centru, Nord
– Est si Vest, judetele Brasov, Covasna,Sibiu, Neamt, Bacau, Vaslui, Arad, Hunedoara,
prin oferirea serviciilor integrate de masuri active si personalizare de ocupare,
cuprinzand mediere, formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor
profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, respective non-formale si / sau
informale
Durata de implementare a proiectului: 24 de luni, începând cu 15.09.2021 - 14.09.2023

BENEFICIAR PROIECT S.C. Brahms Internațional SRL, Municipiul Brașov, str.
Memorandului, nr.33, jud. Brașov,TEL: 0268401790
PARTENER 1 ASOCIAȚIA „ADL-PROGRES”, Dumbrava Roșie, str. Dumbravei, Nr.
11B,
com. Dumbrava Roșie, jud. Neamț, TEL: 0233-210678, MAIL: office@adlprogres.ro
PARTENER 2 - SC Euro Jobs SRL, Municipiul Petroșani, Str. Livezeni nr.3, jud.
HunedoaraTEL: 40 726 375 837

SERVICII OFERITE
1. Promovarea proiectului prin organizarea de campanii de informare la
nivelul regiunii Nord – Est
2. Organizarea a 2 workshop-uri scopul dezvoltarii a 4 competente cheie
pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi: Competenta digitala,
Competente personale, sociale si de a invata sa inveti, Competențele
cetățenești, Competențe antreprenoriale
3. Cursuri de formare profesionala
✓ -curs Florar decorator (la nivel initiere)
✓ curs Competente informatice (la nivel initiere)
✓ curs calificare nivel 1 - Operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie
✓ calificare nivel 2 - Manichiurist, pedichiurist
✓ curs calificare nivel 2 - Cosar
✓ curs calificare nivel 3 - Instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze
4.

Furnizarea de Servicii specializate de medierea muncii in scopul
ocuparii tinerilor NEETs someri

Condiții de acces: tineri, șomeri cu vârsta de la 16 ani pâna la 29 ani, înregistrați la
SPO (SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE), consiliati si profilati de acesta din județele
NEAMT, BACAU SI VASLUI
Documente necesare în vederea înscrierii în grupul țintă
•
•
•
•

Carte de identitate;
Adeverință absolvire / Diplomă studii;
Certificat de naștere și de căsătorie, după caz;
Fisa profilare AJOFM / ALOFM

Beneficii:
•
•
•
•

Calificare profesionala recunoscuta la nivel national si european
Subvenții la finalizarea cursului
Asigurare servicii de masa pe toata durata cursului
Decontarea transportului de la domiciliu la locatia cursului

