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Comunicat de presă - 30 iulie 2019 

 

Lucrând împreună pentru a informa despre progresele în 

combaterea șomajului în rândul tinerilor 

 

Lansarea oficială a Revistei pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri este 

anunțată cu ocazia Zilei Internaționale a Prieteniei. Aproape 200 de instituții din 

26 de țări europene care implementează proiecte finanțate de Islanda, Liechten-

stein și Norvegia se unesc pentru a împărtăși rezultatele inițiativelor lor desti-

nate combaterii șomajului tinerilor din Europa. 

 

Lansat pe 30 iulie, Revista pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri 

(https://youthemploymentmag.net/) va funcționa ca o resursă de conținut 

pentru toate proiectele implementate în cadrul SEE și Fondul de subvenții din 

Norvegia pentru ocuparea tinerilor. Echipa sa editorială este formată din experți 

care implementează ei înșiși proiectele, care dezvoltă în mod regulat materiale 

despre progresul și rezultatele fiecărui proiect. Platforma este înființată de Op-

eratorul Fondului, un consorțiu format din JCP Italy și Ecorys Polska. 

 

http://www.women4it.eu/
https://youthemploymentmag.net/)
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Întrebarea arzătoare pentru Europa 
 

Conform datelor recente prezentate în baza de date Eurostat1, aproximativ 15 

milioane de tineri cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani nu erau nici în locuri 

de muncă, nici în educație și formare (NEET) în UE-28 în 2018. În Italia și Grecia, 

cu cel mai mare șomaj în rândul tinerilor. mai mult de un sfert dintre tineri au 

ieșit pe piața muncii. Pentru promovarea forței de muncă tinere și durabile de 

calitate în Europa, Islanda, Liechtenstein și Norvegia au lansat în 2017 Fondul 

de subvenții pentru SEE și Norvegia pentru ocuparea forței de muncă în 

valoare de 60 de milioane de euro. Cele 26 de proiecte la scară largă selectate 

pentru a primi finanțare își pun acum în aplicare inițiativele care urmăresc să 

ajute aproximativ 25 000 de tineri să își găsească un loc de muncă sau să 

creeze noi. 

 

„Tinerii vulnerabili se încadrează adesea în afara sistemelor formale de 

educație și formare, precum și pe piața obișnuită a muncii și este nevoie de 

soluții inovatoare, transfer de bune practici și studii de impact asupra cărora 

intervențiile funcționează și care nu. Cele 26 de proiecte vor dezvolta, pilota 

sau adopta aproape 100 de noi abordări, metode și practici, subliniind 

http://www.women4it.eu/
https://eeagrants.org/news/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-europe
https://eeagrants.org/news/60-million-to-combat-youth-unemployment-in-europe
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caracterul inovator al Fondului pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri 

”, a citat-o pe doamna Grethe Haugøy, responsabilă pentru sectorul principal 

pentru fonduri regionale și Fondul global pentru dialog social și muncă decentă 

la Oficiul Mecanismului Financiar, la Secretariatul SEE și la Granturile din 

Norvegia. 

 

O platformă dincolo de granițe 
 

Față de alte inițiative ale SEE și ale granturilor din Norvegia, valoarea adăugată 

a Fondului pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri este obiectivul său 

transnațional. Aceasta este în conformitate cu strategia Europa 2020 și cu 

politica de coeziune a UE care ține seama de rolul crucial al regiunilor și de 

cooperarea transfrontalieră pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă.  

Deși gama Fondului este enormă (consorțiile de proiect reunește 195 de 

entități din diferite sectoare care acoperă activitățile lor în 26 de țări), 

diseminând rezultatele la nivelul țărilor în care sunt implementate proiectele și 

fluxul de informații dincolo de frontiere face față unor provocări semnificative. 

Acesta este principalul motiv pentru care este creată o platformă comună de 

comunicare sub forma unei reviste online. Nu este întâmplător lansarea 

http://www.women4it.eu/
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oficială a „Revistei pentru ocuparea forței de muncă pentru tineri” să cadă de 

Ziua Internațională a Prieteniei a ONU, întrucât consorțiile care implementează 

proiecte rămân în relații armonizate, constante între ele, împărtășind bune 

practici și schimbând experiențe. 

 

Activități locale, informații globale 
 

Revista recent creată va aglomera conținut pregătit de toate proiectele: nu 

numai știri despre realizările actuale și informații despre progresul lor, dar și 

articole de lungă durată și diverse materiale multimedia. Mai mult, calendarul 

actualizat constant va permite publicului să urmeze toate evenimentele 

organizate de proiecte din Europa și statele donatoare. 

„Revista online va servi ca o platformă pentru a inspira, conecta și sensibiliza 

tinerii din Europa și va deveni un hub online pentru toate entitățile implicate în 

fond”, a declarat Raquel Torres Prol, responsabilă de comunicare a Fondului 

pentru ocuparea tinerilor. la Oficiul Mecanismului Financiar, la Secretariatul 

SEE și la granturile Norvegiei. 
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Despre SEE și Norvegia Fondul de subvenții pentru ocuparea tinerilor 
 

• Finanțare de 60,6 milioane EUR. 

• 3 țări donatoare - Islanda, Liechtenstein, Norvegia. 

• Sprijinirea a 26 de proiecte transnaționale care promovează ocuparea forței 

de muncă pentru tineri de calitate. 

• intenționează, în special, să ajungă la șomerii de lungă durată din grupul de 

vârstă 25-29 de ani, să fie complementar cu finanțările existente la nivelul UE 

• Mai multe informații: http://eeagrants.org/fundforyouthemployment. 
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