
 

 

 
Evenimente de comunicare. Sesiuni de informare pentru factorii interesați și 
grupul țintă. Înregistrarea tinerilor NEETs în baza de date. Pretestarea 
chestionarelor pe teren. Platforma prinde contur . 

Evenimente& 
Sesiuni de 
informare 

În perioada 18 – 19 februarie 2020 în cadrul proiectului RAISE Youth s-au deruat o 
suită de evenimente de promovare și sesiuni de informare adresate grupului țintă și 
factorilor interesați. Întâlnirile au fost găzduite cu suportul eficient al specialiștilor de 
la nivelul primăriilor Valea Măcrișului (județul Ialomița), Ivești (județul Galați) și ai 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați. 

 
Printre obiectivele urmărite s-au numărat promovarea la nivel local a proiectului, 
activarea și atragerea pe tinerilor între 16 și 29 de ani aflați în căutarea unui loc de 
muncă, prezentarea ofertei de cursuri (agricultură ecologică/sustenabilă, eco-turism 
rural și competențe digitale) și identificarea tinerilor interesați să participe la aceste 
cursuri, prin scanarea intereselor și nevoilor acestora. Pe parcursul discuțiilor au fost 
sondate interesele de bază, dar și cele profunde ale participanților în raport cu 
valoarea muncii ca proces asumat: temeri, interese, așteptări. Într-un număr ridicat 
tinerii au dat răspunsuri simple, dar diverse, corespunzătoare specificului fiecărui caz 
în parte.  

   

500 de NEETs 
Status  

La 25 februarie baza de date număra 1643 persoane. Dintre aceștia, mai mult de 500 
au fost recrutați și selectati, documentați și înregistrați in cadrul proiectului RAISE 

Procesare și 
raport chestionar 

Chestionarele de identificare a nevoilor aplicate cu ocazia sesiunilor de informare 
derulate în luna februarie au furnizat informații esențiale despre profilul și interesele 
grupului țintă. Au fost aplicate 54 de chestionare, ceea ce a permis obținerea unor 
informații preliminare atât în ceea ce privește măsura în care au fost înțelese 
întrebările și disponibilitatea grupului țintă de a răspunde la acestea, precum și 
interesul lor pentru acțiuni viitoare care să îi ajute să iasă din starea actuală. Toate 
aceste date au permis recalibrarea chestionarelor în termeni de claritate a formulării, 
tiplogie a întrebărilor și a variantelor de răspuns. 
 



 

 

Platforma 
www.neets-
romania.ro 

 

Au fost făcuți pași semnficativi pentru configurarea platformei RAISE Youth România. 
Gândită ca un instrument interactiv pentru identificarea NEETs, pentru relaționare, 
consiliere, moderare și administrare a NEETs înregistrați, platforma online este 
dezvoltată astfel încât să permită nu doar înregistrarea tinerilor NEETs ci și să ofere 
resurse utile, necesare și atractive tinerilor NEETs (cursuri, recomandări de locuri de 
muncă, jocuri și concursuri). 
 

 

 

 


