
 

 

 

Mai 2021 
 

21 Mai: Ziua internațională a Organizației Națiunilor 
Unite (ONU) pentru eliminarea discriminării rasiale.  

 
Ziua își propune să reamintească oamenilor consecințele 

negative ale discriminării rasiale și, de asemenea, 
încurajează  ca, prin acțiuile lor să contribuie la 

combaterea discriminarea rasială. 
Competențe 
DIGITALE 
 

Cursuri 
 
4 – 7 mai (Galați, 25 
persoane) 
11 - 14 mai (Constanța 
și Tulcea, 25 persoane) 
 
Sesiuni online 
 
20.05.2021 
27.05.2021 

 

 
CAPTURĂ ECRAN: Cea mai bună formă prin care tinerii pot pune în 

practică competențele digitale formate în cadrul cursurilor o reprezintă 
sesiunile online. Și în luna mai prezența tinerilor este de apreciat.  În plus, 

alți 50 de tineri NEETs au participat la cursurile de formare a 
competențelor digitale 

CONSILIERE 
PROFESIONALĂ 
 
Sesiuni online cu tema 
„Piața muncii și 
evoluția ocupațiilor” 
 
24.05.2021 
26.05.2021 
 
 

 

 
CAPTURĂ DE ECRAN: Pe pagina de 

facebook a grupului NEETs România tinerii 
sunt în permanență informați de activitățile 

derulate precum și cele planificate 

Pe parcursul celor două sesiuni online 
desfășurate în luna mai cu tema „Piața 
muncii și evoluția ocupațiilor” tinerii au 
beneficiat de de informații si au primit 
repere privind piața muncii și evoluția 
ocupațiilor, cu precadere în agricultura 
ecologică și turismul sustenabil. 
Aspecte abordate: 
- cum arată piața muncii din 

România; 
- ce meserii vor fi căutate în viitorul 

apropiat și în ce domenii; 
- ce este salariul, cum economisesc și 

cum pot să fac bani plecând de la 
resursele mele actuale; 

- roluri: angajat și angajator 



 

 

DemoCenter: 
CONSILIERE AGRO 
 
Din martie, până la 
sfârșitul anului tinerii 
interesați să dezvolte o 
activitate agricolă 
sustenabilă vor 
beneficia de sprijin și 
suport din partea 
proiectului RAISE 
Youth. 

RAISE Youth România sprijină și pilotează 
activități inovatoare de mentorat și 
formare a tinerilor NEETs prin intermediul 
centrelor noastre demonstrative RAISE. 
 
În luna mai tineri din Iași (11.05.2021), 
Galați (27.05.2021) și Vrancea (28.05.2021) 
au avut întâlniri cu experul AGRO și au avut 
ocazia să afle mai multe informații despre  
soiurile de legume si pepeni pe care vor să 
le cultive și au aflat care sunt perioadelor 
optime de înfiinţare a culturilor. 
Îndrumarea de specialitate a fost suplinită 
de prezentarea de bune practici precum și 
de echipamentele, materialele și răsadurile 
necesare furnizate prin proiect. 
 

 
FOTO: Echipamente și materiale distribuite 

tinerilor din Vrancea 
 

 
FOTO: Răsaduri la Liești, Galați 

 
La Bârnova, mai precis la Mânăstirea 
Bârnova, în județul Iași, tinerii NEETs 
implicați în activitățile de agricultură 
sustenabilă din cadrul proiectului RAISE 
Youth au posibilitatea de a întreprinde 
activități eco-agricole inovatoare.  

Unul dintre experții locali, care îi îndrumă pe 
tineri este părintele stareț al Mânăstirii 
Bârnova. Aici se pun bazele unui model 
foarte interesant de economie socială, care 
a prins viață la început, ca un răspuns la 
nevoile obștii călugăreștide a genera 
venituri alternative pentru subzistența de zi 
cu zi și care, în timp, și ajutorul tehnologiei 
moderne a devenit o practică de succes în 
comunitatea locală, generând locuri de 
muncă pentru tinerii NEET și vânzând 
produse agroalimentare organice. 

 

FOTO: La câmp și în grădină uneltele 
agricole, experiența și dorința de a face ceva 

valoros sunt esențiale. Tinerii discută cu 
Părintele Stareț și cu Expertul Agro despre 

cele mai eficente modalități pentru a obține 
culturi reușite. Tinerii NEETs și voluntarii au 
participat împreună la lucrările de plantare 

a răsadurilor de roșii, ardei, castraveți și 
vinete. 

 

 

FOTO: Este foarte important să poți apela la 
tehnologia modernă. La Bârnova, tinerii 

aflați în vizită experimentală de lucru 
participă la întâlnirea online cu  Maria Țăran 

din Poiana Stampei, județul Suceava, 
specialistă  în grădinărit ecologic și 

gastronomie. 



 

 

GLOSSAR DE 
TERMENI: 
 
CROWDFOUNDING: 
finanțări colective 
realizate prin 
intermendiul a mici 
contribuții 
 

În zilele de 25 și 27 mai colegii de la 
FUNDACION FUNDECYT au orgaizat 
împreună cu GOTEO Foundation 
seminarul online pe tema finanțării 
sociale, mai precis „civic 
crowdfounding”. Principalele aspecte 
abordate au fost: 

 Aspecte introductive în 
problematica „civic 
crowdfounding”; 

 Proiectarea campaniilor de 
crowdfunding; 

 Planificarea strategiei de 
comunicare și implicare pentru o 
campanie de crowdfunding; 

 Matchfunding și potențialul 
combinării crowdfunding-ului cu 
fonduri structurale și de investiții 
europene; 
 

 
 
Crowdfunding-ul poate fi definit ca o 
metodă de strângere de capital prin 
efortul colectiv al prietenilor, familiei, 
clienților și investitorilor individuali.  
Această abordare se referă la eforturile 
colective ale unui grup mare de indivizi 
- în principal online prin intermediul 
rețelelor de socializare și al 
platformelor de crowdfunding - și 
valorifică rețelele lor pentru o mai 
mare acoperire și expunere.  

Putem înțelege finanțarea colectivă ca 
un tip specific de finanțare socială în 
cadrul sistemului economic. 
 

 
 

Termenul „crowdfunding civic” se referă 
la o subcategorie de crowdfunding prin 
care „cetățenii, adesea în cadrul 
partneriatelor cu autorități 
guvernamentale, propun, finanțează și 
livrează proiecte care vizează furnizarea 
unui serviciu comunitar sau furnizarea 
de valoare publică printr-un proiect de 
dezvoltare a comunității locale. Aceste 
acțiuni reprezintă un nou model de 
implicare a comunității, permițând 
cetățenilor să își asume un rol activ în 
dezvoltare a comuniăților din care fac 
parte 

 
 

 


