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Stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei scheme
de garantare pentru tineret în
județ ul Neamț - România

Cuprins

Prezentarea proiectului

Proiectul ”Stabilirea unui parteneriat pentru realizarea unei
scheme de garantare pentru tineret în județul Neamț – România”
este finanțat de Uniunea Europeana în cadrul acțiunii pregătitoare
”Youth Guarantee” și a fost aprobat prin acordul de finanțare
VS/2013/0225. Durata proiectului este de 12 luni: 01.10.2013 –
30.09.2014. Valoarea proiectului este de 186.310,54 EURO.
Prezentul proiect vine în sprijjinul tinerilor care părăsesc sistemul de
protecție institutionalizat, care reprezintă un grup țintă vulnerabil pe
piața muncii confruntându-se cu un risc major de excluziune
sociala. Rezolvarea problemelor in abordarea pietei muncii pe care
le intampina acesti tineri depaseste capacitatea sistemului de
asistenta sociala. Este nevoie de resurse financiare, de experienta
si de expertiza de specialitate in vederea pregatirii acestor tineri
pentru integrarea socio- profesionala.
Din aceste considerente se impune in mod imperativ constituirea
unui parteneriat activ intre autoritati locale executive si organizaţii
neguvernamentale, cu scopul dezvoltarii de servicii inovative in
cadrul unei
Scheme de garantie pentru tineret. Parteneriatul
solid al proiectului poate contribui la depasirea barierelor de
incluziune socio-profesionala prin implementarea unei metodologii
de sprijin care cuprinde actiuni integrate pentru facilitarea integrarii
acestor tineri pe piata fortei de munca. Partenerii sunt actori
relevanti, atributiile partenerilor sunt complementare, schema de
garantie fiind fundamentata pe expertiza si experienta lor relevanta
pe domeniul propriu de activitate si pe disponibilitatea de implicare
in parteneriate active.

Partenerii proiectului

Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț;
Asociatia Ecoforest Neamț;
Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Neamț;
Instituția Prefectului Județului Neamț;

Obiectivele proiectului

Constituirea unui parteneriat activ la nivelul judetului Neamt

pentru activitati durabile de sprijinire a tinerilor care au parasit
sau urmeaza sa paraseasca sistemul institutional de protectie,
in vederea integrarii socio-profesionale;
Elaborarea unei Metodologii care va constitui o "Schema de
garantie pentru tineret", aplicabila pentru grupul tinta selectat;
Punerea in practica, testarea pilot a Metodologiei de pregatire
in vederea integrarii pe piata muncii a grupului tinta, prin
abordari inovative si sustenabile in cadrul unui experiment pilot
aplicat la scara mica, intr-un studiu de caz;

Rezultatele proiectului

Un parteneriat stabil la nivel local pentru facilitarea integrarii
tinerilor care au parasit sau urmeaza sa paraseasca perioada
de institutionalizare;
O metodologie eficienta si inovativa de pregatire a tinerilor
pentru integrarea socio-profesionala pe locuri de muncă la
nivel local, care poate fi ulterior preluata in cadrul altor
proiecte destinate integrarii socio-profesionale grupului tinta
din aceasta categorie din regiunea Nord Est si din Romania;
14 tineri din grupul tinta din judetul Neamt selectati pe baza
unor criterii stabilite care sa urmeze 2 cursuri de formare
profesionala in ocupatii cerute pe piata muncii si care sa
efectueze stagii de practica la agenti economici din judetul
Neamt;

Lansarea proiectului

Evenimentul a avut loc în data de 28 noiembrie 2013, începand cu
orele 11:00 la Sala ”Ion Creangă” a Consiliului Județean Neamț. A
fost organizat de Instituția Prefectului Neamț, partener în proiect și
responsabilă cu activitatea de diseminare din proiect. S-a bucurat
de o largă audiență, reunind peste 60 reprezentanți ai instituțiilor
guvernamentale din județ, mass-media, ONG-uri și alți actori
interesați de acțiunile proiectului.

Anul 2013 – Anul
European al Cetă ț enilor

Organizarea evenimentului Anul 2013 – Anul European al cetățenilor
s-a realizat în cadrul complexului rezidențial ”Elena Doamna”, în
data de 17 decembrie 2013.
Evenimentul Anul european al cetăţenilor 2013 a adus în prim-plan
drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii
Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. De asemenea s-a
insistat asupra faptul ca un cetăţean bine informat înţelege că
joacă un rol activ în Uniunea Europeană şi va dori să se implice în
viaţa democratică a UE, la toate nivelurile.
Participantii au primit materiale informative cu drepturile
cetateanului european si au avut loc o dezbatere despre importanta
acestora in viata de zi cu zi.
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