Atelier vocațional
DOMENIU: Educație pentru angajabilitate
LOCALITATE: Toplița
DURATA IMPLEMENTĂRII: 4 luni
INIȚIATOR: GABRIELA BUZILA
Datorită experienței în domeniul implementării proiectelor de finanțare rolul responsabilului va fi acela
de a-și asuma leadership-ul echipei și al proiectului. Va susține modulul 2 -partea referitoare la
legislația muncii și va întocmi contractele de servicii și Raportul de activitate la finalul proiectului.

DESPRE PROIECT
Proiectul este conceput a se derula sub forma unui curs de consiliere pentru orientarea vocațională
ce va fi susținut de un psiholog și va conține 4 module:
1. Autocunoaștere - interese, valori, personalitate, abilități și integrarea informațiilor despre sine;
2. Explorarea traseelor educaționale și profesionale: explorare profesională, explorare educațională,
explorare piața muncii, legislația muncii.
3. Decizia de carieră: cum se ia decizia (fișa cu opțiuni - suport în decizie), planul de carieră și
4. Marketing și promovare personală: C.V., simulare interviu , discuții finale.
Modulul 2, partea de legislația muncii va fi susținut de către responsabilul din partea organizației, iar
pentru modulul 4 - Marketing și promovare personală – simulare interviu, vor fi invitați responsabilii
cu resursele umane de la trei angajatori din zona de nord pentru a da o notă autentică interviului. La
proiect va participa un număr de 16 tineri din clasele a XI -a de la liceele din Toplița.
Pentru a se obține rezultatele dorite se va lucra cu două grupe a câte 8 tineri. Frecvența cursului va fi
de 2 ore/zi de 2 ori pe săptămână, timp de 7 săptămâni.

SUSTENABILITATE
Pentru beneficiarii direcți acest proiect își va conserva rezultatele în timp , deoarece abilitățile
dobândite ca urmare a participării la acest curs le vor servi atunci când vor aplica la o facultate sau
pentru dobândirea unui loc de muncă.
Datorită experienței acumulate ca urmare a derulării acestui proiect, organizația noastră va putea
derula și în anii următori din fonduri proprii sau accesând alte programe de finanțare astfel de
proiecte, sporind astfel numărul tinerilor pregătiți pentru a se integra pe piața muncii. Proiectul va
servi ca un exemplu de bune practici pentru alte organizații și instituții care au ca scop sprijinirea
tinerilor.

CAUZĂ
Din observațiile făcute la nivelul grupului-țintă (elevi de liceu) în cadrul diverselor întâlniri am
constatat existența unui nivel scăzut de cunoștințe despre managementul carierei, o slabă cunoaștere
a abilităților personale care să îi îndrume spre o anumită profesie/meserie și o abordare greșită în
alegerea facultății.
Conform statisticilor privind abandonul universitar rata este de 39% din cei care au început anul întâi.
Aproape jumătate au abandonat la începutul studiilor, cauza fiind ”lipsa de orientare în anul I, lipsa de
informare a studenților și descoperirea că nu se potrivește facultatea pe ceea ce doreau”.
Un factor îngrijorător îl reprezintă creșterea numărului de tineri NEET's ( 15-24 ani) fapt care indică
dificultăți în asigurarea unei tranziții adecvate de la sistemul de educație la piața muncii. Acești tineri
au nevoie de ajutor specializat pentru a-și descoperi vocația, ajutor pe care școala îl oferă în mică
măsură.

OBIECTIVE
Scop: Descoperirea abilităților personale ale tinerilor participanți la activitățile proiectului în vederea
conștientizării importanței orientării vocaționale pentru o carieră de succes.
Obiective specifice:
1. 16 tineri din clasa a XI-a instruiți pentru orientarea în carieră
2. receptivitatea față de temele propuse să fie de minimum 90%

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 16 tineri care vor participa la acest curs. Impactul proiectului
asupra beneficiarilor direcți – elevii participanți la curs și-au descoperit abilitățile și aptitudinile
personale legate de orientarea profesională, știu clar ce profesie, meserie să urmeze, sunt mai
încrezători în propriile forțe, se consideră tineri de valoare, sunt pregătiți să facă față rigorilor pieței
muncii.
Impactul asupra beneficiarilor indirecți - familiile elevilor participanți la proiect (64 persoane calculate
la o rata de 1:4) deoarece rata abandonului universitar va fi zero, prietenii tinerilor (80 persoane
calculate la o rată1:5) cărora le vor povesti această experiență și care vor dori și ei să urmeze un
asemenea curs, mediul de afaceri pentru că va putea angaja tineri valoroși , bine pregătiți profesional,
comunitatea noastră și societate, în general, deoarece rata șomajului va fi scăzută sau chiar zero în
rândul tinerilor participanți la proiect.

IMPACT
Rezultatele așteptate vor fi de două categorii: rezultate imediate, cuantificabile și verificabile, precum
și rezultate pe termen mediu și lung, rezultate ce țin de dobândirea de către tineri de noi competențe
și capabilități, de dezvoltarea unor abilități sociale, de implicare activă în luarea deciziilor legate de
propria persoană și de orientare a acestora în sensul accesării unei profesii.

Rezultate direct cuantificabile: 16 tineri participanți la cursul de consiliere pentru orientare
vocațională; receptivitatea față de curs - numărul tinerilor înscriși la curs, implicarea activă a elevilor
selectați în activitățile cursului, implicarea celorlalți actori în derularea proiectului – specialiști resurse
umane, psiholog, echipa de proiect; numărul comunicatelor de presă – 3.
Proiectul va avea un impact pe termen mediu și lung, deoarece în rândul acestor tineri va fi un risc
scăzut , chiar zero de abandon universitar, aceasta însemnând că familia și statul român nu vor cheltui
bani pentru ca mai apoi tinerii să abandoneze studiile. Acești tineri vor avea capacitate sporită de
inserție pe piața muncii, crescând astfel gradul de angajabilitate.

