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Cine suntem?

Asociația Brahma a fost înființată în anul

2012, din dorința de a aduce o schimbare în

viața persoanelor și comunităților vulnerabile,

promovând conceptul de servicii integrate

dedicate și adaptate necesităților specifice ale

fiecărui individ sau comunitate.

Titlul proiectului: „VIITOR – Valorificarea,

Instruirea și Integrarea Tinerilor prin

Ocupare și Responsabilizare”.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea

Europeană din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman

2014-2020; Axa prioritară 2: Inițiativa

“Îmbunătățirea situației tinerilor din

categoria NEETs"; Obiectiv tematic 8;

Prioritatea de investiție 8.ii; Apel de

proiecte: POCU/910/2/4/Operațiune

compozită OS. 2.1, 2.2.

Durata de implementare a proiectului: 24

de luni (02.09.2021 – 01.09.2023).

Bugetul total al proiectului: 3,256,566.50

lei, dintre care 2,605,253.19 lei valoare

eligibilă nerambursabilă din FSE și

651,313.31 lei valoare eligibilă

nerambursabilă din bugetul național și 0

lei reprezintă cofinanțare proprie a

Beneficiarului.

Conținutul acestui material nu reprezintă

în mod obligatoriu poziția oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului

României.

- dezvoltarea de servicii comunitare în

cadrul comunităților marginalizate;

- asigurarea de servicii integrate în vederea

reducerii gradului de sărăcie;

- reducerea excluziunii sociale locale și

regionale prin acțiuni de combatere directă

a discriminării și marginalizării;

- acordarea serviciilor de informare,

consiliere și mediere pe piața muncii, în

baza acreditării ca furnizor de servicii

sociale de stimulare a ocupării forței de

muncă: informare, consiliere și mediere pe

piața internă a muncii);

- apărarea și promovarea solidarității etnice

și a tradiției culturale; etc.

Contact:

Telefon: 0736 892 941 / 0736171207

E-mail: crip@viitor-brahma.ro

office@asociatia-brahma.ro

Website: www.viitor-brahma.ro

Facebook: Viitor pentru tinerii NEETs din 

București-Ilfov

Sediul CRIP - Centrul de Reabilitare și 

Integrare Profesională: Aleea Botorani, nr. 

5, bl. V36, scara 1, sector 5, București

Care sunt obiectivele organizației 

noastre?

mailto:crip@viitor-brahma.ro
mailto:office@asociatia-brahma.ro
http://www.viitor-brahma.ro/


Cui ne adresăm?

Tinerilor NEETs din regiunea București-Ilfov

care îndeplinesc simultan următoarele

criterii de eligibilitate:

- au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani;

- nu urmează nicio formă de educație sau

formare;

- nu sunt ocupați pe piața muncii, având

exclusiv statut de şomeri;

- au domiciliul sau reşedinţa în regiunea de

dezvoltare Bucureşti-Ilfov;

- au fost înregistrați, informați, consiliați şi

profilați în prealabil de către Serviciul

public de ocupare (SPO).

Ce servicii oferim?

 servicii de informare cu privire la

Procedura de înregistrare la SPO și

beneficiile ce decurg din aceasta;

 servicii de formare profesională

autorizate ANC pentru 300 tineri NEETs din

București-Ilfov și subvenții în valoare de 525

lei/participant: Agent de securitate,

Lucrător pentru estetica și igiena corpului

omenesc, Cameristă, Lucrător în comerț,

Lucrător în alimentație, Lucrător în

structuri pentru construcții;

 servicii de formare profesională

neautorizate ANC pentru 200 tineri NEETs:

curs Metode și tehnici de identificare,

prevenire și combatere a fenomenului de

mobbing la locul de muncă.

 servicii de mediere și ocupare pe piața

muncii;

 servicii de formare profesională în domeniul

Competențe antreprenoriale pentru 28 tineri

NEETs, consiliere, consultanță și mentorat;

 acces la resursele Centrului de Reabilitare și

Integrare Profesională (CRIP).

 Copie CI/BI/viză flotant;

 Copie certificat de naștere;

 Certificat căsătorie (dacă este cazul);

 Act de studii (adeverință/diplomă, foaie

matricolă etc.)

Care sunt documentele necesare

înscrierii?

Care este obiectivul proiectului?

Promovarea integrării durabile pe piaţa

muncii a 400 de tineri NEETs cu

domiciliul/rezidenţa în regiunea Bucureşti-

Ilfov, cu accent pe cei din mediul rural

(minim 200), pe cei aparţinând minorităţii

roma (minim 200) şi pe cei încadraţi în

categoriile C (greu ocupabil) şi D (foarte

greu ocupabil) – minim 120 (30%), prin

acţionare pe trei paliere: educaţie,

formare, ocupare, inclusiv prin punerea în

aplicare a garanţiei pentru tineret.

Pe lângă acestea, va fi organizat un concurs de

evaluare și selectare planuri de afaceri, 9

tineri NEETs având șansa de a primi finanțare

în valoare de 15.000 Euro (echivalentul în lei)

pentru a-și implementa și dezvolta ideea de

afacere.


