NEWSLETTER
info@entreyou.eu
www.entreyou.eu

NUMĂRUL 2 - FEBRUARIE 2016

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

PRIMUL PAS FĂCUT

ENTRE-YOU - RAPORT DE CERCETARE CALITATIVĂ
ENTRE-YOU dorește să ofere un program complet VET care să ajute tinerii
șomeri să aibă un start reușit pe piața muncii. Ca un prim pas am studiat
în șapte țări europene circumstanțele și cauzele care duc la șomaj în
rândul tineretului.
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O PROVOCARE COMUNĂ
EUROPEANĂ
RAPORT DE CERCETARE CALITATIVĂ
ENTRE-YOU

ENTRE-YOU a pornit de la o nevoie

de ocupare a forței de muncă, autorități publice,

comună europeană cu care se confruntă

parteneri sociali și ONG-uri) din țările partenere:

piețele de muncă și sistemele VET din

Austria, Bulgaria, Croația, Olanda, România,

toataă Europa: conform Eurostat în

Spania, Ungaria.

decembrie 2014 au existat în UE 4,96
milioane de persoane sub 25 de ani fără
un loc de muncă, ceea ce reprezintă o
rată a șomajului în rândul tinerilor de
21,4%.

Asemănarea dintre răspunsurile și rezultatele
primite confirmă faptul că într-adevăr ne
înfruntăm cu o provocare care este prezentă în
toată Europa. Rezultatele cercetării au indicat ce

Cum ENTRE-YOU dorește să se adreseze

și cum trebuie ENTRE-YOU să abordeze:

acestei probleme și să ajute tinerii șomeri să

problemele care au condus la șomaj în rândul

aibă un start reușit pe piața muncii, ca un prim

tineretului, obiectivele de învățare ce trebuie

pas parteneriatul a efectuat o cercetare

urmărite, metodele de folosit și temele de

calitativă pentru a dezvălui cauzele care au dus

discutat pentru ca tinerii șomeri să primească o

la o rată atât de ridicată a șomajului în rândul

șansă în plus pe piața de muncă.

tinerilor europeni.
Versiunea în limba engleză a raportului de
În perioada decembrie 2015-ianuarie 2016 am

cercetare calitativă, dar și traducerea acesteia în

intervievat 147 tineri fără un loc de muncă și

limbile partenerilor de proiect urmează a fi

reprezetanții a 74 beneficiari legați în mod

disponibilă pe pagina oficială a proiectului:

direct sau indirect de piața de muncă (agenții

www.entreyou.eu.

