
DURATA PROIECTULUI: 36 luni

Titlul proiectului:

“Proiect de viață: Viitorul începe azi!”

Cod apel: POCU/737/6/1 

Cod proiect 135130



Parteneri

 Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București

 ASOCIAȚIA "INSTITUTUL PENTRU 

POLITICI SOCIALE"



Grupul țintă

 Grupul țintă al proiectului este format din 410

persoane din regiunea Bucuresti-Ilfov, tineri cu

vârsta între 16-24 de ani, încadrați la categoria

NEETs șomeri, înregistrați la

ANOFM/AJOFM, care nu au fost înscriși în

sistemul de educație deloc, sau care au părăsit

prematur sistemul de educație.



Obiectivul general

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă

stimularea integrării pe piață muncii a tinerilor

NEETs din Regiunea București-Ilfov, prin

furnizarea de măsuri inovative de (re)integrare

în sistemul de educație. Obiectivele specifice

și activitățile propuse prin prezentul proiect,

răspund nevoilor de susţinere a tinerilor din

regiunea menționată pe piaţa muncii, nevoi

identificate în urma cercetărilor/studiilor/date

furnizate de către partenerii implicați în proiect.



Obiective specifice

 OS1. Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a

tinerilor NEETs din București-Ilfov şi sprijinirea

mobilităţii forţei de muncă.

 OS2. Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri din

București-Ilfov, cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la

SPO care se reîntorc în educație în programe de tip “A

doua şansă”, inclusiv în programe de formare

profesională iniţială.



Activități
 A 4. Derularea programelor de educație pentru tinerii NEETs

din Mun. București

 SA 4.1. Stabilirea de parteneriate cu unitățile de învățământ

interesate să deruleze programul “A doua șansă”

Perioada: Februarie 2021 - Ianuarie 2023

Parteneri: Asociația „Institutul pentru Politici Sociale”

 SA 4.2. Înscrierea elevilor în programul “A doua șansă” și

acțiuni conexe

Perioada: Februarie 2021 - Mai 2023

Parteneri: Asociația „Institutul pentru Politici Sociale”

 SA 4.3. Derularea programului “A doua șansă” sau a

activităților de calificare

Perioada: Aprilie 2021 - Octombrie 2023

Parteneri: Asociația „Institutul pentru Politici Sociale”



Rezultate

 R1. Procedura operațională de implementare și monitorizare implementată

 Procedura operațională de implementare și monitorizare implementată cuprinde
metodologiile aferente SA1.1, respectiv selectării grupului țintă, implementării și
monitorizării proiectului, gestionării riscurilor identificate, derularea achizițiilor,
respectarea normelor de vizibilitate și publicitate generală a proiectului (SA1.2),
inclusiv anexe (unde este cazul). Implementarea acesteia corespunde cu stadiul
derulării proiectului.

 R2. Campanie de promovare și informare privind avantajele participării la
programul “A doua șansă” derulată.

 R2.1. Campanie online derulată

 R2.2. 20 întâlniri informale cu tinerii NEETs, cât și cu familiile acestora

 R2.3. 15 întâlniri de informare cu membrii mediului de afaceri/parteneri
sociali/entități relevante pentru domeniul integrării socioprofesională a tinerilor

 R2.4. 15 întâlniri /grupuri de lucru cu membrii comunității care lucrează direct cu 
tinerii aflați în situații de risc (abandon școlar, risc de separare de familie, etc), 
respectiv: profesori, membrii DGASPC, personal al AJOFM teritorial, personal al 
ISJ etc. 

 R2.5. 1 eveniment de prezentare a studiului de impact



 R3. 1 studiu de impact realizat.

 R4. 410 tineri NEETs care participă la cel puțin o activitate.

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se vor implementa acțiuni
inovative de consiliere și orientare în carieră, medierea muncii,
inclusiv pentru facilitarea ocupării prin antreprenoriat.

 R5. 222 tineri NEETs care finalizeaza un program “A doua
șansă”.

 R5.1. 41 de tineri NEETs care obțin o calificare urmare a
sprijinului acordat.

 Corespunde SA4.2 si SA4.3 si contribuie la indeplinirea OS2.
Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16-24
ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de
tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională
iniţială.

 R6. Minim 4 unități școlare asociate ca parteneri pentru
derularea programului “A doua șansă”.

 Corespunde SA4.1 si contribuie la indeplinirea OS 2. Creşterea
numărului de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani,
înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a
doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială.


