
Formular Propunere de Proiect

Social

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A TINERILOR NEET SI A TINERILOR CU DIZABILITATI
DIN SECTORUL 3

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Social

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Toate cartierele din sectorul 3 al Muncipiului Bucuresti.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Mutlianual.

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
450000 LEI   

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Tinerii  care  isi  au  domiciliul  in  sectorul  3  cu  varsta  intre  16-24  ani  care  sunt  in
cautarea unui loc de munca sau in somaj si care fac parte din categoria NEET (nu
studiaza si nu lucreaza), precum si tinerii cu dizabilitati.
Ne propunem ca anual sa facilitam relatia a unui numar cuprins intre 100-300 de 
tineri   in  cautarea unui  loc  de munca si  antreprenori,  institutii  publice  in  scopul
angajarii acestora sau realizarii de ucenicie, practica.
Ne propune ca anual cel putin 100 de tineri din categoriile mai sus mentionate sa
beneficieze  de  cursuri  de  specializare,  raportate  la  nivelul  de  studiu,  dar  si
abilitatile personale.
Ne  propunem   anual  ca  numarul  tinerilor  care  beneficiaza  de  acest  proiect  sa
creasca considerabil.

Pagina 1

Persoană de contact
Nume și Prenume: D-C CORNELIA
Număr de telefon: 0772******
Adresă de e-mail: **********LIA@*********.RO



7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Obiectivele specifice al propunerii de proiect sunt urmatoarele :
1.  Infiintarea  unui  ONG dedicat  desfasurarii  tututor  actiunilor  necesare  realizarii
programului de integrare profesionala.
2.  Realizarea de consiliere vocationala pentru un numar cuprins intre 100 si 300
de tineri din sectorul 3, anual.
3.  Realizarea de cursuri  de formarea profesionala pentru cel  putin 100 de tineri
din categoriile NEET, precum si tineri cu dizabilitati din sectorul 3.
4. Realizarea de campanii de informare a antreprenorilor cu privire la beneficiile
din  partea  statului  pentru  angajarea  tinerilor  NEET  si  tinerilor  cu  dizabilitati,
precum si usurarea accesului la aceste beneficii prin intocmirea in mod gratuit a
dosarului necesar.
5.   Realizarea  de  parteneriate  cu  reprezentantii  domeniului  antreprenorial  in
scopul facilitatii accesului la un loc de munca pentru tinerii din sectorul 3.
5. Identificarea de noi surse de finantare dedicate grupului tinta.
6. Urmarirea integrarea pe piata muncii a tinerilor care participa la programul de
orientare profesionala timp de 12 luni dupa terminarea acestuia.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Potrivit rezultatelor furnizate de INS anul trecut rata somajului in randul tinerilor
cu varsta intre 15-24 de ani a inregistrat cel mai inalt nivel, fiind de 15,4% in cel
de-al  doilea  trimestru  din  acest  an.  Prin  intermediul  acestui  proiect  va  fi  atins
obiectivul  strategic  3  al  Strategiei  de  dezvoltare  a  sectorului  3  pentru  perioada
2014-2020,  care  face  referire  la  ,,cresterea  accesibilitatii  si  calitatii  serviciilor
publice”.  Acest  obiectiv  la  punctul  1  face  referire  la  ,,sustinerea  educatiei  si
invatarii  pe  tot  parcursul  vietii”  prin  intermediul  caruia  se  doreste  facilitarea
accesului pe piata muncii.
	De  asemenea,  persoanele  cu  dizabilitati  sunt  principalele  discriminate  atunci
cand  vine  vorba  de  gasirea  unui  loc  de  munca.  Orientarea  profesionala  a
acestora, precum si obtinerea unei calificari le vor ajuta in integrarea profesionala
si totodata vor contribui la integrarea sociala.
Acest  proiect  are  atat  un  caracter  social,  cat  si  educational.  Cu  toate  acestea,
consider includerea sa in domeniul social dat fiind faptul ca realizarea de cursuri
de orientare profesionala nu este singura activitate. Grupul tinta va beneficia de
consiliere  profesionala,  vor  fi  realizate  parteneriate  cu  mediul  de  afaceri  pentru
angajarea  beneficiarilor  pe  piata  muncii,  vor  fi  scrise  proiecte  pentru  accesarea
altor fonduri destinate tinerilor categoriile mentionate.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
- Cresterea incluziunii pe piata muncii a tinerilor din categoria NEET din sectorul
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3, dar si a tinerilor cu dizabilitati.
- Reducerea ratei somajului in randul tinerilor din sectorul 3.
- Reducerea saraciei prin facilitarea accesului la un loc de munca. 

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Actiunile necesare pentru realizarea acestui proiect sunt urmatoarele:
Actiunea 1
 Infiintarea  unui  ONG  care  se  va  ocupa  de  realizarea  acestui  program  de

integrare profesionala, dar si de scrierea altor proiecte dedicate tinerilor.
Actiunea 2
Identificarea grupului tinta si a nevoilor acestora. Pe retelele de socializare vor fi
promovate chestionare unde tinerii vor fi intrebati ce cursuri isi doresc sa faca.
Actiunea a 3 a
Identificarea  antreprenorilor  care  isi  doresc  sa  angajeze  tineri  din  categoria
NEETS  si  aducerea  la  cunostinta  a  beneficiilor  pe  care  le  pot  avea  din  partea
statului.
Actiunea 3
Autorizarea unui numar de cel putin 4 cursuri de catre ANC
Actiunea 4
Selectarea grupului tinta
Actiunea 5
Angajarea  persoanelor  care  se  vor  ocupa  cu  desfasurarea  cursurilor,  dar  si  cu
orientarea profesionala.
Actiunea 6
Realizarea de sedinte de orientare profesionala pentru grupul tinta.
Actiunea 7
Realizarea  de  cursuri  de  calificare  profesionala  in  functie  de  cerintele  grupului
tinta.
Actiunea a 8 a
Facilitarea accesului grupului tinta la un loc de munca si monitorizarea acestora
timp de 1 an.
Actiunea a 9-a 
Promovarea rezultatelor obtinute in fiecare an.
Toate  aceste  actiuni  vor  conduce  la  atingerea  obiectivelor  propuse  in  cadrul
acestui  proiect.  Actiunile  vor  contribui  la  incluziunea  pe  piata  muncii  a  tinerilor
din sectorul 3 din categoria NEET, dar si a tinerilor cu dizabilitati. Ele vor contribui
la  cresterea  accesului  pe  piata  muncii  si  prin  faptul  ca  pentru  desfasurarea
acestui proiect vor fi angajate cel putin 2 persoane.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Initiatorul  va  infiinta  un  ONG  prin  intermediul  caruia  vor  fi  desfasurate  toate
actiunile proiectului. ONG-ul va avea atat sediul social, cat si punctul de lucru in
sectorul  3.  Initiatorul  isi  va  pune  la  dispozitie  toate  cunostintele  pentru
indeplinirea  obiectivelor  propuse.  Acesta  a  lucrat  in  cadrul  unui  ONG  si  a  scris
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diverse proiecte pentru accesarea de fonduri dedicate persoanelor care fac parte
din categoriile defavorizate. 
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