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FIȘĂ DE PROIECT

 Titlul proiectului: INTESPO Înregistrarea tinerilor în evidențele Serviciului
Public de Ocupare

 Sursa de finantare: Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 2
- Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectiv specific 2.3 - Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public
de Ocupare

Valoare estimata: 213.636.395,25 LEI

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni - Implementarea proiectului a început la 25
septembrie 2017.

Obiectivul general al proiectului:
 Creșterea numărului de tineri NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare în

vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin

Activitătile principale proiectului:
A 1 – Identificarea potențialilor tineri NEETs din Registrul Electronic al Tinerilor NEETs inactivi și
din datele furnizate la nivel local

- A 1.2 – Colectarea datelor de la nivel local – Importantă pentru determinarea
parametrilor intervenției:

 prin identificarea zonelor cu densitate mare de tineri NEETs,
 prin reliefarea unor caracteristici (de ex. comunitate de etnie romă, zonă greu accesibilă,

zonă fostă industrială fără locuri de muncă etc.)

A 3 – Constituirea și funcționarea rețelelor de sprijin și a echipelor de intervenție
- A 3.1 – Constituirea rețelelor de sprijin la nivel județean și local

Se realizează prin:
 „revitalizarea” rețelei de sprijin SPO – autorități publice locale (protocoale / parteneriate /

acorduri)
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 dezvoltarea acestui tip de parteneriat în județele în care nu există
Importanța rețelelor de sprijin:
 au deja coletate date referitoare la grupul țintă;
 pot asigura locațiile pentru întâlnirile cu tinerii NEETs;
 se pot implica activ în mobilizarea tinerilor NEETs în vederea înregistrării la SPO.
- A 3.2 – Elaborarea instrumentelor de lucru (metodologii comune, proceduri, mecanisme

de comunicare, coordonare și raportare)

A 4 – Stabilirea cadrului de organizare și desfășurarea intervenției
- A 4.1 – Stabilirea Planului și calendarului de intervenție

Planul de intervenție
→ se stabilește în funcție de:
 numărul de tineri potențial NEETs rămași necontactați / neînscriși la SPO;
 zonele cu densitate mare de tineri potențial NEETs rămași necontactați / neînscriși la SPO;
 caracteristicile grupului țintă identificat la nivel local;
 structura partenerială locală.

A 5 – Înregistrare, profilare, informare și monitorizare
- A 5.1 – Contactarea și profilarea tinerilor NEETs

Contactarea tânărului NEET și acordul acestuia => Înregistrarea la SPO
Întâlnirea față în față cu tânărul NEET <=
 Prezentării tânărului la sediul AJOFM/AMOFM
 Înregistrării tânărului pe site-ul proiectului
 Contactării telefonice / SMS / prin scrisoare a tânărului
 Contactării tânărului în cadrul evenimentelor de promovare din proiect
 Deplasărilor în comunitate a echipelor locale de intervenție.
- A 5.3 – Informarea și consilierea profesională a tinerilor NEETs
- Se realizează indiferent dacă aceștia doresc sau nu să se înregistreze la SPO
- În urma profilării și consilierii profesionale, experții ELI vor identifica și vor facilita accesul

tânărului la servicii adecvate, inclusiv la programul de tip „A doua șansă”
- A 5.4 – Monitorizarea tinerilor NEETs înregistrați la SPO - pe parcursul implicării acestora

în programele care le sunt dedicate, până la pierderea statutului de NEET.


