
 

 

 

Iunie 2021  
Activitatea RAISE Youth cont-IUNIE… 

 
Competențe 
DIGITALE 
 
Cursuri: 
28, 29, 30 iunie și 1 iulie 
(Vrancea și Neamț, 30 
persoane) 
 
Sesiuni online: 
09.06.2021 
14.06.2021 

 

CAPTURĂ ECRAN: Participanți la a 
unsprezecea sesiune de dezvoltare a 

competențelor digitale 

Atât pe parcursul cursurilor de formare 
a competențelor digitale cât și a 
sesiunilor online cursanții pot solicita, la 
nevoie, asistență pentru utilizarea 
platformei și pot contacta trainerii în 
vederea clarificării nelămuririlor legate 
de proiect și/sau de mediul online în 
ansamblu. 
În acest mod, se va asigura conexiunea 
participanților cu activitățile proiectului 
RAISE Youth, mai precis cursurile de 
formare/calificare (Agro sau Turism), 
cât și activitățile practice (Centrele 
Demo). 

CONSILIERE 
PROFESIONALĂ 

Cursuri 
Grupa 3:  
2 – 6 iunie (Galați, 25 
partipanți) 
Grupa 4: 
18 – 19 și 22 – 24 iunie 
(Constanța și Tulcea, 25 
partipanți) 
 
Sesiuni online cu tema 
„Piața muncii și evoluția 
ocupațiilor” 
10.06.2021 
16.06.2021 
 
Sesiuni online cu tema 
„Dezvoltarea abilităților 
și încrederea în sine” 
17.06.2021 
24.06.2021 

Iunie a continuat cu încă două cursuri de 
pe tema consilierii profesionale și 4 
sesiuni online. Cursurile s-au concentrat 
pe inventarierea nevoilor de dezvoltare 
în carieră și orientarea către obținerea 
unui loc de muncă potrivit. S-a insistat 
pe importanța corelării nivelului 
educației cu nevoile de profesionalizare, 
prin cursuri și ateliere în care să învețe 
meseria preferată, apoi, cunoașterea 
riscurilor de pe piața muncii, precum și 
pe ce deprinderi și calități se pot baza, 
aspecte necesare într-un viitor interviu 
pentru un loc de muncă. 

Dacă primele două s-au axat tot pe 
aspecte privind piața muncii și evoluția 
ocupațiilor, următoarele două sesiuni 
din iunie au vizat dezvoltarea abilităților 
și încrederea în sine. 

În plus, echipa de experți ai furnizorului 
de servicii, acreditat pentru furnizarea 
de servicii de consiliere profesională, a 
lucrează la elaborarea „Fișelor 
individuale de caz privind dezvoltarea în 
carieră”. Acest document cuprinde toate 
informațiile surprinse în teren sau prin 
măsuratori cu teste, cu privire la starea 
actuală a fiecărui tânar NEET, 
funcționarea sa la momentul evaluării 
intereselor în carieră și a atitudinii 
dominante față de muncă, precum și 
proiecția evoluțiilor posibile așa cum 
este văzuta de către consilierul psiholog. 
De asemenea, fișa conține și informații 
despre măsura în care tânarul NEET vrea 
să adere la un astfel de parcurs 
personalizat, prezentat detaliat la 
cursurile offline si online ale 
programului vocațional. 



 

 

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. 

Și în iunie experții și mentorii din cadrul centrelor DEMO de la Galați și Vrancea au 
fost alături de tinerii NEETs care au în ființat culturi agricole sustenabile.  

 

FOTO: 
 
Răsaduri și sisteme de irigare 
realizate de NEETs cu ajutorul 
consultanței oferite în cadrul 
proiectului RAISE Youth, Liești 
GALAȚI 

 
FOTO: Bucuria începutului. Sistemul de irigație 

pregătit pentru răsadurile ce urmează să fie 
plantate, VRANCEA 

 

 
FOTO: Tinerii din VRANCEA sunt la început 
de drum în demarearea activităților 
agricole 



 

 

RAISE Youth 
în cifre 

 

Facebook update... 
ce am mai postat pe 
pagina proiectului: 
 

 

Vizita de 5 zile colegilor de la GTF – 
Initative for Sustainable Growth din 
Croația (împreună cu tineri NEETs) în 
Bulgaria. 

 

 

 

 


