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ENTRE-YOU oferă un program de formare pentru
tinerii cu dezavantaje. Programul dorește să-i ajute
în însușirea unei gândiri antreprenoriale, crescându-le astfel șansele de incluziune pe piața de muncă
și pentru o viață personală mai bună.
Programul de formare conține 5 module, fiecare
dintre ele se adresează unui obstacol cu care se
confruntă tinerii:
•
Modulul 1: Stimularea gândirii despre motivația
legată de propria viață și deschiderea către un comportament proactiv
•
Modulul 2: Provocarea gândirii despre scopurile stabilite și controlul vieții proprii
•
Modulul 3: Dezvoltarea competențelor sociale
de bază
•
Modulul 4: Facilitarea însușirii cunoștințelor de
afaceri de bază
•
Modulul 5: Pregătirea unui plan personal privind următorii pași
Principalele activități ale modulelor sunt destinate pentru stimularea transformării atitudinii
de la o așteptare pasivă la o dorință de a asuma responsabilitate asupra vieții și muncii proprii.
Programul ENTRE-YOU a fost pilotat în 5 țări europene cu peste 100 de tineri. Printre participanți
s-au numărat tineri șomeri de lungă durată, tineri șomeri de scurtă durată, dar și tineri care
încă sunt la școală și sunt pe cale de a absolvi.
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Concluziile experienței pilotării
Rolul formatorului
Este esențial pentru succesul cursului de
formare, ca instructorii să înțeleagă pe
deplin conceptul care stă la baza formării,
ce înseamnă atitudinea antreprenorială.
Din acest motiv este foarte recomandat ca
instructorii să participe la un curs de formatori înainte să se angajeze într-un curs
cu participanții. De asemenea, instructorii
care au deja experiență în munca cu tinerii, au un avantaj clar atunci când vine
vorba de cursul de formare ENTRE-YOU.
Locația
Este recomandat ca locația și amplasarea să fie dotate cu echipament care să
permită desfășurarea programului de curs
(mese, scaune, proiector, laptop, boxe),
însă acestea nu trebuie să fie foarte formale. De asemenea, în condiții formale
(spre exemplu, în școli) se recomandă
reamenajarea mobilei, astfel ca atmosfera
să devină mai puțin formală, asigurândule participanților spațiu pentru a se mișca,
să se vadă, să lucreze în perechi sau în
grup și să se concentreze pe sarcinile pe
care le desfășoară.
Grupuri țintă posibile
Principalul obiectiv al ENTRE-YOU este de a
crește șansele tinerilor pe piața de muncă.
Din acest punct de vedere, ENTRE-YOU

poate fi folosit cu tinerii șomeri, dar și cu
tinerii care au dificultăți în menținerea unui
loc de muncă; cu tinerii care sunt pe cale
de a absolvi liceul sau școala profesională
și în curând se vor angaja în căutarea unui
loc de muncă.
Astfel, ENTRE-YOU este recomandat diferitelor ornaizații sau instituții educaționale,
care lucrează cu tineri: licee, școli profesionale, centre de formare, ONG-uri,
instituții publice care caută să reducă
șomajul în rândul tinerilor.
Rezultate așteptate
Pilotările au demonstrat că tinerii care au
participat în cursurile ENTRE-YOU au experimentat cu o abordare diferită în ceea
ce privește poziția și șansele lor pe piața
de muncă. Prin înțelegerea importanței
diferitelor aspecte: planificare, stabilirea obiectivelor, autocunoaștere, imaginea de sine, informații de bază despre
organizații de afaceri, etc, ei au făcut un
prim pas important spre evitarea erorilor
în procesul de căutarea unui loc de muncă.
Evidențierea faptului că ei au puterea de a
schimba, le oferă sentimentul stabilității,
a conștiinței de sine, și o viziune diferită,
poate mai bună asupra viitorului. ENTREYOU a fost conceput ca să-i ajute pe tineri să-și schimbe viziunea și atitudinea și
să facă față procesului de căutare a unui
loc de muncă cu o abordare deschisă și
proactivă, găsind curajul de a-și lua viața
în propriile mâini.

