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Soluții inovative pentru a crește numărul 
femeilor și tinerelor din categorii vulnerabile în 

Agenda Digitală

Proiectul 271-1-094 YOUNG ICT WOMEN beneficiază de o finanțare în valoare de 2.714.304 euro din partea Islandei, 
Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei prin granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene.
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Women4IT este un parteneriat între o multitudine de stakeholderi finanțat prin 
granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene pentru Ocuparea 
Profesională a Tinerilor. Proiectul este implementat de parteneri din Grecia, Irlanda, 
Letonia, Lituania, Malta, România și Spania, cu sprijinul Centrului European pentru 
Femei și DIGITALEUROPE.   

Să creăm oportunități de angajare atractive pentru tineri 
în Economia Digitală

Să creăm noi parteneriate cu angajatorii pentru a testa modele 
noi și inovative

Să oferim un nou instrument online pentru profilare profesională 
și formare gratuită pentru locuri de muncă personalizate în 
domeniul digital

Să creăm noi locuri de muncă inovative pentru femei în domeniul 
tehnologiei, ca și sursă de creștere economică și noi modele 
pentru ocuparea tinerilor   

MOTIVAȚIE

În prezent 90% dintre locurile de 
muncă necesită competențe digitale 
în timp ce numărul de candidați de pe 
piața muncii este insuficient. Numărul 
bărbaților cu abilități digitale angajați 
în domeniul IT îl depășește pe cel 
al femeilor. Vom examina abilitățile 
digitale pentru un număr de 1000 
de femei și vor oferi formare pentru 
700 dintre acestea, pe baza nevoilor 
personalizate ale angajatorilor și 
ale oportunităților oferite de aceștia 
pentru a testa noi ocupații în domeniul 
tehnologiei.   

Campanii de conștientizare despre importanța diversității pe piața locurilor 
de muncă din domeniul digital precum și despre oportunități de certificare a 
competențelor, parteneriate inovative cu angajatorii și instrumente inovative 
pentru angajare. 

Acțiuni și abordări concrete prin crearea unui nou instrument online de profilare 
a competențelor digitale pentru piața muncii și o platformă de formare care 
va include planuri de învățare personalizate și un sistem de sprijin pentru 
publicarea de anunțuri pentru locuri de muncă realizate împreună cu angajatori 
din domeniul digital.  

ACTIVITĂȚICINE SUNTEM?

MISIUNEA NOASTRĂ

PARTENERI

MEDIATORI PE PIAȚA MUNCII
• Firme de recrutare de forță de muncă
• Instituții publice pentru ocuparea forței  

de muncă
• Centre de mediere pe piața muncii

DECIDENȚI POLITICI
• La nivel european
• La nivel național

10.000 350

1.000 700

Numărul tinerilor vizați de 
activități de promovare a 

carierelor în domeniul digital

Numărul tinerelor și femeilor 
evaluate prin instrumentele 

de profilare a competențelor 

Numărul angajatorilor vizați 
spre a fi familiarizați cu soluții 

inovative de angajare

Numărul persoanelor din grupul 
țintă înscrise în activități de 

formare 

GRUP ȚINTĂ

Femei sub nivelul de educație 
cerut pe piața muncii

Femei în timpul sau după 
concediul de creșterea copilului

Femei cu venituri scăzute 
/ din medii dezavantajate 

Tinere în căutarea 
unui loc de muncă

ORGANIZAȚII DE FORMARE
• Centre pentru educația adulților
• Furnizori de formare pentru competențe 

profesionale 
• Furnizori de formare pentru competențe digitale

• Firme în domeniul IT
• Firme din toate sectoarele ce angajează 

persoane cu competențe digitale

ANGAJATORI


