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NEWSLETTER
ENTRE-YOU
Ce este ENTRE-YOU?
Un parteneriat între 7 ??ri cu scopul de a dezvolta un program VET cuprinz?tor ce conduce
la un certificat recunoscut la nivel interna?ional
(EBC*L, European Business Competence License). Dore?te s? ofere tinerilor în c?utarea
unui loc de munc?, mai ales celor cu provenien?? defavorizat? din punct de vedere socioeconomic, cuno?tin?ele economice de baz? ?i
competen?ele cheie care s? le asigure intrarea
reu?it? pe pia?a de munc?.
Proiectul a pornit la 1 septembrie 2015 ?i
dureaz? pân? pe 31 august 2017. Cei 8
parteneri de proiect provin din 7 ??ri europene
diferite: Austria, Bulgaria, Croa?ia, Olanda,
Romania, Spania, Ungaria.

ERASMUS+
Proiectul este finan?at de c?tre Uniunea European?
prin programul Erasmus+.
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DE CE ENTRE-YOU?
?omajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai urgente provoc?ri pe care le
înfrunt? pie?ele de munc? ?i sistemele VET
europene. Conform Eurostat în decembrie
2014 în UE au existat 4,96 milioane de
?omeri cu vârsta sub 25 ani, ce reprezint?
o rat? a ?omajului de 21,4%. În timp ce

mul?i tineri caut? zadarnic un loc de munc?
sau de practic?, posturile libere de multe ori
nu sunt ocupate deoarece angajatorii sus?in
c? nu g?sesc candida?i tineri corespunz?tori. Printre cauze se num?r? lipsa cuno?tin?elor de baz? economice ?i nivelul nesatisf?c?tor al competen?elor cheie.

MISIUNEA NOASTR?
Cum acest fenomen este o provocare comun? la nivel european, este important?
oferirea de solu?ii transna?ionale. Mai
mult acum, deoarece în Europa se manifest? o ruptur?: în timp ce unele ??ri au o
rat? a ?omajului în rândul tinerilor (Austria
9,0%, Olanda 9,6%), alte ??ri înfrunt? o
rat? foarte ridicat? a ?omajului în rândul
tinerilor (Spania 51,4%, Croa?ia 44,8%,
România 23,3%, Bulgaria 21,6%). Lucrând împreun?, înv??ând unii de la al?ii
?i transferând bunele practici putem îmbun?t??i situa?ia.

www.entreyou.eu

Vizitati- ne pe Facebook
www.facebook.com/ entreyou/

info@entreyou.eu
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