
 

                                 

 Prioritățile lunii ianuarie: 

Fundamentare metodologică (profilul NEETs conturat), dezvoltarea de instrumente de 
lucru (chestionarul pentru identificarea nevoilor grupului țintă) și încheierea de noi 
parteneriate. 

Fundamentare 
metodologică: 
profilul NEETs 

În vederea pregătirii intervențiilor ulterioare ale proiectului la nivel metodologic au 
fost stabilite principalele categorii de NEETs ale căror caracteristici speciale sunt 
definitorii grupurilor de tineri NEETs, în general, dar, în special, celor din mediul rural 
al României. 

Astfel, profilul NEETs conturat, până în acest moment, în mediul rural, în urma 
discuțiilor avute cu autoritățile în cadrul vizitelor de pe teren, confirmă existența a 
patru categorii principalele de tineri vulnerabili pe piața forței de muncă:  

- tinerii fără calificare, care nu au absolvit o instituție de învățământ secundar 
superior (liceu, școală profesională sau de ucenici), abandonând școala la un 
moment dat; 

- tinerii între 19 - 25 de ani, cel mai adesea proaspăt absolvenți, fără experiență 
profesională, nou intrați pe piața forței de muncă. După 25 de ani, relevă studiile, 
probabilitatea de a avea un loc de muncă se mărește substanțial; 

- tinerii între 25 – 29 de ani, cu experiență profesională, cu calificare, dar care nu au 
loc de muncă în prezent (sunt fie în șomaj de scurtă durată, fie de lungă durată); 

- tinerele, mai ales cele la vârsta primului sau celui de-al doilea copil (23-28 ani). 
Femeile reprezintă marea majoritate dintre tinerii inactivi;  

Instrumente de 
lucru: 
chestionare 
pentru 
identificarea 
nevoilor grupului 
țintă 

O atenție specială a fost acordată chestionarului destinat identificării nevoilor și 
specificului grupului țintă. Astfel, chestionarele urmează să identifice: provocările 
majore, nevoile ce trebuie satisfăcute pentru a-și schimba situația, statusul personal 
privind munca și formarea, determinarea, gradul de interes pentru acțiunile din 
proiect, măsura în care vor putea da credit acestor acțiuni, canalele folosite de NEETs 
pentru a se informa, cui se adresează când au nevoie de ajutor, interesul pentru 
căutarea activă a unui loc de muncă, dar și obstacolele pe care le întâlnesc pe acest 
drum. Astfel, rezultatele chestionarelor de interese curente ale NEETs vor permite 
formularea celor mai adecvate măsuri de intervenție, pe tot parcursul implementării 
proiectului. Tot-odată chestionarele vor furniza principalii indicatori/categorii de 
informații care definesc baza de date cu tinerii NEETs implicați în cadrul proiectului 
(nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu, data nașterii/vârsta, studii, telefon de 
contact/e-mail). 

Parteneriate: Un nou parteneriat au fost încheiat, de data acesta, cu Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Ialomița în vederea facilitării implementării proiectului 
RAISE Youth. Până în prezent au fost identificați și înregistrați 300 de NEETs din 
județul Ialomița și ne așteptăm ca până la finalul lui februarie să avem cel puțin 500 
NEETs înregistrați în mod oficial în cadrul proiectului. 

 


