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PREZENTAREA
PROIECTULUI
Proiectul MYBUSINESS își propune să încurajeze reintegrarea pe piața muncii a șomerilor cu vârsta de peste 50 ani
prin educarea și stimularea acestora pentru a-și crea propria
afacere și de a-și dezvolta abilitățile antreprenoriale.

OBIECTIVE

REZULTATELE PROIECTULUI
Raportul Transnaţional asupra obstacolelor și nevoilor identificate
pentru șomerii cu vârsta peste 50 de ani în vederea stimulării acestora
să devină liber - profesioniști sau antreprenori.
Identificarea nevoilor comune la nivel european precum și a particularităților geografice
specifice fiecărei țări partenere în proiect.

Program de Acțiune pentru antreprenorii seniori
Program de acţiune care furnizează sesiuni de instruire si mentorat pentru şomerii cu
vârsta de peste 50 ani cu scopul de a-i sprijini să devină liberi - profesionişti sau

Elaborarea unui program personalizat, adaptat șomerilor cu vârsta de peste 50
de ani, interesați să devină liberi profesionişti sau antreprenori.

Luând în considerare nevoile șomerilor seniori, proiectul își propune să le
îmbunătățească competențele antreprenoriale, să le promoveze încrederea în
sine, beneficiind în același timp de experiența de viață a acestora.

Studierea în profunzime a situației și a perspectivei locurilor de muncă în Europa
pentru șomerii cu vastă experienţă pe piaţa muncii.

Identificarea competențelor și nevoilor acestora cu scopul de a–i stimula să-și

antreprenori.

Programul de Acțiune pentru antreprenori, ce conține programa cursului
de instruire, ghidul orientativ pentru traineri și mentori, precum şi
recomandările de politici şi studii de caz.
Planul de diseminare şi Strategia de comunicare ce cuprinde:
web-site-ul proiectului, materiale promoționale și apariții în media, prin articole în presă şi
conferinţe de presă.

înființeze propriile afaceri.

Promovarea antreprenoriatului și încurajarea seniorilor să rămână activi pe piața
forței de muncă, cu scopul de a genera diferite avantaje economice și sociale
întregii societăți;

Stimularea potențialului antreprenorial al persoanelor cu vârsta de peste 50 ani
din Europa, prin eliminarea obstacolelor existente.

Facilitarea accesului grupului țintă la oportunități de angajare prin învățarea pe
tot parcursul vieții.

Acest proiect (numărul 2014-1-R001-KA204-002700) a fost finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene, prin Programul ERASMUS+.
Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia
Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio utilizare ce ar putea
fi realizată din informaţiile conţinute în ea.

Implicarea activă a actorilor relevanți la realizarea activităţilor proiectului.

Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel european pentru a promova aplicarea acestora şi în alte zone geografice.
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