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Curs ”Competențe antreprenoriale” 
(3 grupe , în total 46 cursanți); curs on-line 

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 360 lei 

și va putea participa la un concurs de planuri de afaceri 
subvenție 25.000 Euro/întreprindere/plan de afaceri 

 

Curs  inițiere ”Asistent personal al persoanei cu handicap grav” 
(3 grupe , în total 46 cursanti) 

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 600 lei 

Curs  ”Competențe informatice” 
(2 grupe, 46 cursanti); curs on-line  

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 300 lei 

Curs de calificare Nivel 2 în ocupația  ”Patiser„  
(2 grupe, în total 46 cursanti).  

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 1800 lei 

 

Curs de calificare Nivel 2 în ocupația ”Îngrijitor bătrâni la domiciliu” 
(2 grupe, 46 cursanti)  

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 1800 lei 

 

Curs calificare Nivel 2 în ocupația ”Operator prelucrare mase plastice” 
(3 grupe, 69 cursanti). 

Fiecare participant va primi  
o subvenție în valoare totală de 1800 lei 

14 Ateliere de acompaniament și dezvoltare personală  
Pentru fiecare participant se va asigura  

transport, coffee break, mese si materiale necesare participare la atelier 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNITĂȚI DE FORMARE ȘI ÎNFIINȚARE/FINANȚARE START-UP 
ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

 

ASOCIAȚIA PENTRU ASISTENȚĂ SOCIALĂ „UNIVERSUL COPIILOR SPECIALI” PITEȘTI 

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

 

❖ Vârsta cuprinsă între 16-29 

de ani; 

❖ Au domiciliu în Regiunea SUD 

MUNTENIA; 

❖ Nu urmează nici o formă de 

educație sau formare 

❖ Nu sunt ocupate pe piața 

muncii; 

❖ Sunt/nu sunt înregistrați și 

profilați de către SPO 

DOCUMENTE 

NECESARE COPIE: 

 

❖ Act de identitate; 

❖ Certificat de naștere; 

❖ Certificat de căsătorie 

(dacă este cazul); 

❖ Ultimul act de studii. 

BENEFICIILE participării în 

cadrul proiectului: 

❖ Certificat de absolvire / 

atestat de competențe 

recunoscute pe piața muncii; 

❖ Subvenții de la 300 până la 

1800 lei în funcție de cursul 

absolvit; 

❖ 10 Subvenții de 25.000 de 

euro pentru înfințare Start UP; 

❖ Îmbunătățirea abilităților de 

muncă necesare în economia 

secolului XXI. 

 

FUNDAȚIA ORIZONT 
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OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
 
OS1 Creșterea gradului de informare și promovare cu privire la activitățle și beneficiile participarii in cadrul proiectului pentru 500 persoane 
participante la campaniile de informare si promovare. 

 
OS2 Dezvoltarea competențelor pentru 345 de persoane, tineri NEETs din grupul tinta al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv 
”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil” prin participarea la programe de formare de initiere, perfectionare, calificare in domenii 
de interes în regiunea Sud-Muntenia, precum si dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 69 de persoane cu nivel de ocupabilitate A, „ușor 
ocupabil”. 
 
OS3 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale pentru 30 
de persoane, tineri NEETs din grupul țintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” și 
”foarte greu ocupabil”. 
 
OS4 Oferirea de servicii pentru stimularea și menținerea locurilor de muncă, respectiv servicii de mediere pentru 375 de persoane din GT, precum și 
activități de acompaniament și dezvoltare personală. 
 
OS5 Stimularea inițiațivei antreprenoriale prin înfiintarea și dezvoltarea a 10 întreprinderi de căre tineri NEETs șomeri și susținerea funcționarii și 
dezvoltării acestora prin activități de consultanță, mentorat și monitorizare, contribuind la creșterea competitivității întreprinderilor create în raport 
cu piața de referință și dinamica economiei locale, premisă a sustenabilității ideilor de afaceri ce sta la baza creșterii ocupării și generării unor locuri 
de muncă durabile și de calitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

GRUPUL ȚINTĂ va fi format din 

375 persoane cu vârsta între 16 și 29 de ani 

care nu urmează nici o formă de educație 

sau formare și care nu sunt ocupate pe piața 

muncii, care sunt/nu sunt înregistrate și 

profilate de către SPO, din care minim 38 de 

persoane de etnie romă. 

OBIECTIVUL GENERAL:  

Îmbunătățirea competențelor sau certificarea 

competențelor dobândite pe alte căi pentru 

375 de persoane tineri NEETs șomeri cu 

vârsta cuprinsă între 16-29 de ani din 

Regiunea Sud Muntenia, înregistrați și 

profilați de SPO, care beneficiază de sprijin și 

ocuparea a minim 162 dintre aceștia. 

Date de Contact 

Lider – Fundația ORIZONT                          Partener - Asociația pentru Asistență Socială  

                                                                         "UNIVERSUL COPIILOR SPECIALI" 

Tel: 0351 401 692                                               Tel: 0721 598 321 

E-mail: fundatia_orizont@yahoo.com                E-mail: asociatia.ucs@gmail.com 

Adresă: Craiova, Str. Unirii, nr. 26, etaj 1          Adresă: Pitești, Str. Gheorghe Doja, nr. 2-4 

„Tinerii NEETs Antreprenori şi pRofesionişti! – TÂNĂR” 

POCU/991/1/3/153771 


