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Proiectul  

Youth Entrepreneurship Skills – YES 

Nr. proiect 2017-2-RO01-KA105-037667 

 

Perioada proiectului:15 August 2018 – 15 Decembrie 2018 

Finantare: Programul ERASMUS+, Serviciul European de Voluntariat  

Finantator: Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul 

Educatiei si Formarii Profesionale 

In cadrul proiectului vor participa un numar de 5 voluntari internationali provenind din Italia  Spania. 

 

Obiectivul Proiectului:  

Obiectivul general este acela de a cresteterea abilitatilor de auto-angajare (antreprenoriat) si de 

angajare pe piata muncii pentru 150 de elevi din clasele 9-12 din 5 licee din Craiova cu ajutorul a 5 

voluntari.  

Obiective specifice:  

- cresterea competentelor, abilitatilor si cunostintelor a 5 voluntari despre teoria si practica 

metodei "firme de exercitiu" a instrument de invatare non-formala 

- dezvoltarea abilitatilor de antreprenoriat a si oferirea unei experiente practice de antreprenoriat 

pentru 150 de elevi din 5 licee din Craiova prin metoda firmelor de exercitiu si organizarea unui targ de 

firme de exercitiu 

- promovarea metodei firmelor de exercitiu in institutiile de invatamant 
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Activitatile proiectului vor fi: 

A1. Pregatirea, adaptarea si programul de training (PAT), 1 luna, - Programul este unul intensiv, 

care se bazeaza foarte mult pe faptul ca voluntarii au o bunaintelegere a modului in care functioneaza 

spiritul antreprenorial si piata fortei de munca, dar  si pe idea ca voluntarii  sunt in masura sa transmita 

informatii suplimentare,  pe langa activitatile care vizeaza cresterea abilitatilor ce sprijina succesul 

general al proiectului si dezvoltarea personalasi profesionala a voluntarilor; proiectul se axeaza, de 

asemenea,  pe transmiterea cunostintelor teoretice pe care voluntarii le au , pentru a putea lucra cu 

beneficiarii . 

A2. Entrepreneurship SEED Campaign –2 saptamani. In aceasta faza, voluntarii, folosind 

abilitatile si informatiile dobandite pe parcursul A1 vor implementa o campanie de sensibilizare axata pe 

transmiterea de informatii cu privire la antreprenoriat si metoda de training cu privire la firmele de 

exercitiu. Campania va fi implementatain cele 5 institutii partenere si va avea ca scop cresterea interesului 

participantilor fata de proiect si inscrierea  beneficiarilor. Activitatea va consta in prezentari de grup in 

fiecare scoala, postarea de materiale promotionale despre proiect si activitatile viitoare, oferind brosuri si 

vorbind  direct  cu elevii 

A3. Cresterea abilitatilor de auto-angajare - 2 luni. Aceasta activitate are drept scop construirea de  

competente, cunostinte si abilitati ale unui participant in procesul de auto-angajare prin antreprenoriat. 

Activitatea va folosi ca metoda principala metodologia firmelor de exercitiu  in care elevii sunt organizati  

ca o intreprindere simulatasi sunt invatati cum porneste si cum se manageriaza o afacere.Metodologia are 

8 module (1.Ce este antreprenoriatul, 2. Cum se incepe o afacere, 3. Plan de afaceri, 4. Operatiunile 

zilnice ale unei afaceri, 5.Managementul resurselor intr-o intreprindere, 6. Managementul resurselor 

umane, 7.Marketing , 8. Pregatirea pentru targul de firme de exercitiu).  

A4. Targul de firme de exercitiu -ultima luna de proiect.  In ultima luna a proiectului  ca 

eveniment final, vom organiza un eveniment in care firmele de exercitiu de la fiecare institutie vor 

participa si isi vor promova idea lor de afacere. Ei vor pregati cataloage de produse, planuri de marketing, 

materiale promotionale pentru firma lor de exercitiu pe care le vor prezenta apoi participantilor la targ. 

Obiectivul evenimentului va fi de a oferi vizibilitate rezultatelor metodei, de a da beneficiarilor o 

experienta "autentica", prin simularea unui eveniment public, precum si de a testa eficacitatea 

programului de formare pana in prezent. 

Președinte Asociația Comunități pentru Tineret, 

Marius-Mihail IOVU 


