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COMUNICAT DE PRESĂ  LANSARE  PROIECT:  ABILITĂȚI PROFESIONALE DE MENTORAT ȘI COACHING   

ON-LINE PENTRU INSTRUIREA TINERILOR  – O N L I N E   M E N T O R 

 Iași , 24 aprilie 2018 

 

Asociația EVEREST, în parteneriat cu Step Institute (Slovenia), Gender Studies( Republica Cehă), Balkanplan 

(Bulgaria), Ludor Ludor Engineering (România) si Ateities Kūrybinės idėjos (Lituania) anunță lansarea 

proiectului cu titlul: Abilități profesionale de mentorat și coaching on line pentru instruirea tinerilor – ONLINE 

MENTOR. 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Eurpeană prin Programul Erasmus+, parteneriate strategice în domeniul 

dezvoltării şi consolidării competenţelor tinerilor.  Perioada de desfășurare  a proiectului este de 24 de luni 

de la 1 februarie 2018 până la 31 ianuarie 2020, iar valoarea finanțării de 200.272 euro. 

 

Proiectul ONLINE-MENTOR se adresează, în primul rând, formatorilor de tineret, profesorilor, mentorilor de 

practică, lucrătorilor pentru tineret și în al doilea rând, tinerilor de peste 18 ani elevi, studenți sau la 

începutul carierei,  voluntari, participanți la stagii de internship.  

 

Obiectivul general al proiectul este acela de a facilita accesul tinerilor pe piața muncii și tranziția acestora de 

la statutul de adolescent la cel de adult, prin dezvoltarea competențelor profesionale, sporind astfel șansele 

acestora de angajare.  

 

Prin intermediul acestui proiect, va fi creată o rețea multiprofesională de mentori care să contribuie la 

pilotarea internațională și locală a instruirii mentorale mixte și a instruirii referitoare la orientarea în carieră.   

 

180 de tineri vor fi instruiți în cele 5 țări partenere iar mai multe ateliere de diseminare a proiectului vor fi 

organizate în vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la beneficiile mentoratului și coaching-

ului pentru grupurile țintă, furnizori de formare, angajatori, autorități, cum ar fi: eficiența la locul de muncă, 

reducerea pierderilor de către angajatori, menținerea satisfacției clienților, loialitatea față de companie, 

satisfacția profesională. 

 

Proiectul va avea un impact important asupra competențelor de mentorat și de orientare în carieră ale 

lucrătorilor din domeniul tineretului, profesorilor, formatorilor, mentorilor și tinerilor atât din cele 5 țări cât 

și la nivel european.  

 
Mai multe detalii despre derularea proiectului: 

 

https://www.facebook.com/Online-Mentor 

 

www.asociatiaeverest.ro  

https://www.facebook.com/AsociatiaEverest 


