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Invitație,
Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române are onoarea de a vă invita la
Dezbaterea internațională Tinerii NEETs și mediul rural în România: provocări și soluții
(NEETs & Rural in Romania: knowledge, problems, solutions) ce își propune să analizeze
problematica tinerilor NEETs, și în special a celor din mediul rural, în România și în alte țări
europene.
Dezbaterea va fi organizată la București în data de 9 iunie 2021, sediul ICCV (Calea 13
Septembrie, nr. 13, aripa Vest, etaj 2, sector 5), în intervalul orar 11.30 – 14.00 și va fi
derulată online (pe ZOOM) și, în cazul în care contextul pandemic o permite, și față în față.
În cadrul dezbaterii vor fi abordate teme precum: situația tinerilor NEETs în România și la
nivel european, oportunități educaționale, profesionale, sociale, culturale etc. pentru
tinerii din rural pentru a reduce ponderea NEETs; măsuri de politică publică adoptate în
diferite state europene și impactul lor, implementarea Programului Garanția pentru tineri
și soluții de îmbunătățire a acestuia. În cadrul dezbaterii va fi prezentat și raportul privind
situația NEETs din mediul rural din România – Rural NEETs in Romania
(https://rnyobservatory.eu/web/national-reports-about-rural-neets-2009-2019/).
La eveniment vor participa reprezentanți ai unor instituții publice și private din Romania si
din alte tari europene care implementează programe pentru tinerii NEETs.
În cadrul celor două sesiuni ale evenimentului vor fi prezentate și lucrări științifice. Cele
două secțiuni sunt:
I.
II.

O secțiune în limba engleză: ”Politici, programe, proiecte pentru tinerii NEETs
din rural – bune practici la nivel național și european”
O secțiune în limba română: ”Oportunități educaționale, profesionale, sociale,
culturale etc. pentru tinerii din rural sau cum putem reduce ponderea NEETs.

Vă invităm să vă înscrieți cu prezentări care vizează problematica tinerilor NEETs și în special
a celor din mediul rural. Durata intervenției dumneavoastră este de 10-15 minute și poate
fi realizată online.
Evenimentul este realizată în cadrul proiectului COST Action 18213 Rural NEET Youth
Network:
Modelling
the
risks
underlying
rural
NEETs
social
exclusion
(ww.rnyobservatory.eu) ce are ca scop analiza situației tinerilor NEETs din mediul rural la
nivel european.

Vă rog să ne trimiteți până pe 21 mai titlul prezentării, un abstract de maxim 300 de
cuvinte (titlu, obiective, metodologie, rezultate) și secțiunea la care doriți să
participați la adresa de mail gabi.neagu@iccv.ro.

www.rnyobservatory.eu

