
                                                                                                                                                 

 

 

COMUNICAT de presA  

Lansarea activităților de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus +, Mobilităţi ale 
lucratorilor de tineret,  “It’s time to grow!” Nr.contract  2020-2-RO01-KA105-080929 

20-29 August 2021, Craiova, România  

 
Asociația Culturală ARTEC din Craiova, în colaborare cu partenerii transnaționali Association 
Humanost  Macedonia, Düzce Alfa Gençlik Derneği,  Turkey, Northwestern Institute for Youth 
Policies Foundation, Bulgaria, ZKM Autismus, Italy, Stichting Drawing to Health,  Netherlands, 
Centre for Capacity Building & Empowerment, Sweden, anunță  începerea perioadei de 
desfășurare a activităților de mobilitate a lucratorilor de tineret din cadrul proiectului “It’s time to 
grow!” Nr. Contract 2020-2-RO01-KA105-080929. 

Proiectul se derulează în perioada 1 decembrie 2020 – 30 noiembrie 2021 şi este finanțat din 
fonduri acordate de către Uniunea Europeana prin programul „Erasmus +”, Actiunea Cheie 1,  
Proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret.  

Proiectul vine in intampinarea unor nevoi actuale si permanente in randul lucratorilor de tineret: 
nevoia de imbunatatire a competentelor in domeniul antreprenoriatului social ce poate fi folosit ca 
instrument de includere sociala in contextul economic actual, schimbul de cunostinte si experiente, 
constientizarea cu privire la rolul tinerilor antreprenori in modelarea viitorului societatii europene 
si in a-i ajuta pe tinerii dezavantajati sa se integreze mai usor pe piata muncii.  

“It’s time to grow!” are ca scop cresterea incluziunii sociale a tinerilor dezavantajati prin 
imbunatatirea cunostintelor a 36 de lucrători de tineret din şapte ţări partenere si promoveaza 
spiritul antreprenorial ca instrument pentru combaterea somajului in randul tinerilor  și creșterea 
gradul de conștientizare al acestora, cu privire la abordări alternative pentru economie, societate și 
viață in general .  

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt următoarele: 
 Dezvoltarea personală și profesională a 36 de lucrători de tineret din 7 țări partenere  pentru 

a facilita accesul la piața forței de muncă a tinerilor pe termen lung,  prin creșterea nivelului 
de competențe și aptitudini cheie si  schimbul de bune practici în domeniul 
antreprenoriatului social; 

 Crearea de instrumente si metode nonformale care se pot aplica in lucrul cu tinerii 
dezavantajati in cadrul proiectelor de promovare a antreprenoriatului social; 

 Dezvoltarea cunostintelor a 36 de lucratori de tineret in scriere de proiecte in cadrul 
programului Erasmus + si promovarea instrumentului Youthpass ; 

 Dezvoltarea si încurajarea solidarității și toleranței între tineri, în special pentru a consolida 
coeziunea socială în UE; 

 Prezentarea programului Erasmus + și posibilitățile pe care acesta le oferă tinerilor din 
Europa  ca un instrument pentru youth empowerment si pentru  inserția profesională  

Activitatile de mobilitate se desfasoara timp de opt zile, în perioada 21-28 august, la Craiova, unde 
participanţii vor avea ocazia sa colaboreze și să comunice într-o manieră activă si constructivă, să 
descopere diversitatea culturală a fiecarei ţări participante si să dezvolte idei privind 
implementarea de activităti în domeniul antreprenoriatului social.  



                                                                                                                                                 

 

Vor fi abodate concepte de îmbunătățirea socială și de transformare socială, managementul 
responsabil, CSR, asumarea de riscuri, instrumente de management de afaceri, inovare, problema 
generarii de profit în relatie cu sustenabilitatea etc. Vor fi expuse politicile actuale din ţările 
participante cu privire la a ajuta șomerii să găsească un loc de muncă și să fie competitivi, la 
încurajarea spiritului antreprenorial, motivaţia unui tânăr antreprenor, primii pași, planificarea și 
nu în ultimul rând,  importanţa pe care o are încrederea în sine. 

Activitati:  

 Pentru atingerea obiectivelor, programul zilnic de activităti va include aspecte precum: metode 
de educaţie nonformală, lucru in echipa, brainstorming,  jocuri de integrare, ateliere de lucru, 
prezentări teoretice, discuții, dezbateri, reflecție individuală și de grup, vizite la antreprenori de 
succes, jocuri de teambuilding, brainstorming, simulări, treasure hunt, seminarii, dezbateri, 
ateliere, grupuri de lucru, reflecție individuală și de grup, prezentarea programului Erasmus+ si a 
certificatului Youthpass, NGO fair, explora Conceptul de  3E:  
Empowerment&Employability&Entrepreneurship si vor descoperi interconectivitatea, etapele 
unui proiect si a realizarii de schite de proiect, simularea înfiinţării unei mici Întreprinderi, a 
crearii unui plan de afaceri 

 Vor fi organizate si coordonate discutii de lucru despre procesul de alegere a unei cariere, prin 
teste de personalitate si experiente personale, astfel ajutandu-i pe tineri sa aleaga mult mai bine un 
loc de munca, care sa li se potriveasca mult mai mult.  

Impactul asupra participantilor 

Prin participarea la mobilitate, cei 36 de lucrători de tineret vor învăţa cum să sprijine tinerii șomeri 
în căutarea unui loc de munca, cum să îi motiveze să iniţieze o afacere.  

Workshopurile derulate in cadrul cursului le vor oferi metode si tehnici folositoare pentru inserția 
pe piața muncii a tinerilor pe de-o parte dar si pentru dezvoltarea personală a acestora si pentru 
inițierea de afaceri sociale. Vor dobândi metode de lucru care îi vor ajuta să-i inspire pe alţi tineri, 
să încurajeze creativitatea şi antreprenoriatul,  să lucreze cu tinerii, pentru ca aceştia să fie pozitivi 
și pro-activi. 

Mobilitatea va avea impact şi asupra dezvoltării pesrsonale: dezvoltarea comunicării în limba 
engleză, jocurile de teambuilding, munca pe grupe le dezvolta abilităţile de comunicare și de 
relaţionare și socializare; lucrătorii de tineret își vor dezvolta noi abilități, spiritul creativ și  vor 
dobândi  motivația de a implementa noi proiecte menite să contribuie la îmbunătățirea calității 
vieții fiecăruia. 

Pentru informaţii suplimentare despre proiect va rugăm sa ne contactaţi la următoarele date de 
contact: 

Asociatia Culturala ARTEC: 

Tel: 0745849166 

E-mail: artec.educ@gmail.com 

 

This project is funded with support from the European Commission through the “Erasmus+” Programme. 

 


