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Parteneri:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centrul Regional de Informare pentru Tineri din 
Toulouse, regiunea Midi-Pyrenees - www.crij.org 
(Franța)  

ACFI-FIAS. 
Asociație coordonată de formațiunea de inserție - 
www.acfi.be (Belgia)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Direcția Generală Tineret și Voluntariat, Guvernul 
Regional și Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
din Galicia - www.xuventude.xunta.es - (Spania)

ATLANTE Societate Cooperativă (Italia)

ADR SM Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia
www.adrmuntenia.ro (România)

CZECH DEX - czechdex.cz - (Republica Cehă)

Partener: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Adresa: str. General Constantin Pantazi, nr. 7A

Telefon: 0242/313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro 
Website: www.adrmuntenia.ro
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Proiectul NoNEETs 

DESPRE CE ESTE VORBA?

Proiectul European NoNEETs este finanțat de Comi-
sia Europeană, prin intermediul Programului de în-
vățare pe tot parcursul vieții, și implică organizații 
partenere din șase țări: Italia, Franța, Belgia, Spania, 
România și Republica Cehă.
Fenomenul NEETs este întâlnit în toată Europa şi re-
prezintă o prioritate în cadrul programului european, 
deoarece, astăzi, NEET este cea mai mare şi cea mai 
eterogenă categorie de tineri şomeri: în Europa există 
16 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 29 
de ani care nu sunt încadrați pe piața forței de muncă şi 
nu urmează niciun program educațional sau de formare 
profesională. 
Populația NEET cuprinde tineri cu profiluri, experiențe 
şi nevoi diferite, care până în prezent, nu au dobândit 
cunoştințe şi competențe profesionale prin intermediul 
educației formale şi al canalelor instituționale.

Cei din categoria NEET sunt: 

•	şomeri pe termen scurt sau şomeri pe termen lung; 
•	tineri cu responsabilități familiale; 
•	persoane inactive din cauza descurajării şi a mediu-

lui sărac în care trăiesc;
•	tineri care doresc să-şi continue studiile prin inter-

mediul programelor de educație şi formare profe-
sională sau tineri care sunt în căutarea unui loc de 
muncă; 

•	voluntari.

CARE ESTE SCOPUL PROIECTULUI?

 - Să identifice caracteristicile, nevoile şi interesele po-
pulației NEET;

 - Să analizeze fenomenul NEETs din România în com-
parație cu alte țări europene: trăsături comune şi 
diferențe;

 - Să elaboreze şi să implementeze un program comun, 
care are la bază rezultatele beneficiarilor finali şi re-
plicarea acestora în alte state europene;

 - Să implice tinerii adulți în diferite activități pentru a-şi 
dezvolta competențele motivaționale şi profesionale, 
cu scopul de a se reintegra în sistemul educațional, 
în câmpul muncii sau în societate;

 - Să promoveze importanța procesului de învățare pe 
tot parcursul vieții şi importanța reintegrării sociale a 
tinerilor NEET. 

CE OFERĂ PROIECTUL?
 - Dezvoltarea activităților de cercetare în cadrul or-
ganizațiilor individuale şi în rândul partenerilor (Ra-
portul individual şi Raportul comun privind categoria 
NEET);

 - Partajarea, schimbul şi transferul de conținut şi me-
todologii prin cadrul şedințelor tehnice organizate 
(reuniuni de proiect);

 - Crearea unui Program comun de instruire şi evaluare, 
care are la bază cele mai bune practici recunoscute, 
experiența țărilor partenere şi rezultatele activităților 
de cercetare;

 - Implementarea Cursurilor pilot de instruire;
 - Desfăşurarea unor vaste activități de comunicare şi 
diseminare prin:

•	Crearea unui portal online dedicat proiectului (we-
bsite);

•	Promovarea oportunităților pentru reflectare şi con-
ştientizare (evenimente locale).

CUI SE ADRESEAZĂ?
 

 - categoriei NEET, implicată direct în activitățile pro-
iectului  şi familiilor acestora;

 - țărilor partenere şi societății europene;
 - părților interesate (comunități locale, instituții pu-
blice şi private, organizații sociale şi agențiile pen-
tru ocuparea forței de muncă, factorii de decizie 
politică, mass-media, educatori şi formatori regi-
onali şi naționali).
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