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Proiectul NEETs in Entrepreneurship – oportunitate pentru tineri care au abandonat studiile sau 
nu au promovat examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă 

 

Bună ziua, 
 

Junior Achievement România derulează, alături de parteneri din Belgia, Bulgaria, Italia, Norvegia și 
Spania, proiectul NEETs in Entrepreneurship, adresat tinerilor NEETs (tineri, cu vârsta între 18 și 29 de 
ani, care nu mai sunt la școală și care nu au un loc de muncă).  

Pe această cale, vă invităm să informați prin intermediul cadrelor didactice sau direct, foștii elevi ai 
instituției de învățământ care nu au promovat examenul de bacalaureat (sesiunea 2019 și/sau sesiunile 
anterioare) și nu au un loc de muncă despre oportunitatea de a participa la acest proiect. 

La nivel național, cel puțin 500 de tineri NEET vor beneficia gratuit de instruire și suport pentru a 
deprinde cunoștintele și abilitățile necesare pentru a se angaja sau a începe o afacere proprie: training, 
consiliere, consultanță și suport financiar pentru dezvoltarea afacerii. 
 

De asemenea, proiectul include și o componentă de prevenție, liceele putând accesa prin profesori un 
program de prevenire a abandonului școlar, conținut digital interactiv, pe o platformă blended learning, 
pentru o bună orientare profesională. 
 
Primul training (temă: autocunoaștere și dezvoltarea abilităților personale) va fi organizat în București, 
în perioada 4-8 noiembrie, fiind disponibile locuri pentru 16 participanți (18-29 ani).   

După completarea formularului de înscriere – folosind linkul jar.ro/neet – tinerii interesați vor primi mai 
multe detalii despre activitățile din proiect și training. 

Proiectul NEETs in Entrepreneurship este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment. Mai multe detalii la https://neets-entrepreneurship.org/ro/ 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect, vă rugăm să ne contactaţi până pe 4 octombrie la 
numărul 0730330880 și /sau adresa de email alice.dutu@jaromania.org  

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat în diseminarea informației și pe site-ul instituției de învățământ! 
 
Cu deosebită considerație,  
Ștefania Eugenia Popp  
Director Executiv  
Junior Achievement România                           
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