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Fii informat!
Alege cariera care ţi se potriveşte!

Titlul proiectului: „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii
unei Scheme de Garantare pentru Tineri în judeţul Alba”

Newsletter nr.6
Un om informat e un om puternic!
Jo hn Da vi son Ro ckefell er

Proiectul „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare
pentru Tineri în judeţul Alba, România” isi propune pe de o parte sa informeze si sa
consilieze tinerii in alegerea carierei iar pe de alta parte sa ofere informatii privind
antreprenoriatul.
Ti-ai pus vreodata una
din urmatoarele
intrebari:
o Vrei sa te
angajezi pentru
prima oara si iti
intrebi prietenii
ce fel de job ti sar potrivi?
o Iti e greu sa iti
alcatuiesti CVul?
o Vrei o parere
avizata legata de
capacitatile tale?

Proiectul va ofera:
o Consiliere in cariera: Informare
profesionala

si consiliere

Informatii privind piata muncii, salarizare, legislatie, oportunitati
de cariera, tehnici de prezentare la interviu si pasii pe care trebuie
sa-i urmezi in vederea angajarii
In urma analizei aptitudinilor veti primi sugestii privind viitorii
pasi in cariera profesionala
( detalii suplimentare veti primi in cadrul Job-cluburilor din
fiecare scoala )
Vei primi asistenta in alegerea celor mai bune cai de educatie
pentru dezvoltarea ta personala si profesionala.
Suplimentar vei primi informatii cu privire la drepturile si
oportunitatile de a studia inafara tarii si de a-ti gasi un loc de
munca in tara sau in alte tari ale UE

o Informatii despre cum sa-ti deschizi propria afacere
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Potrivit statisticilor si cercetarilor din ultima vreme, 70% dintre romani au o
atitudine pozitiva atunci cand vorbim despre antreprenoriat, însa cu toate
acestea, numarul real al celor ce pornesc un business este scazut.
De ce? Teama de esec si de pierdere a capitalului este primul obstacol in luarea
initiativei. Scorul obtinut de Romania in ceea ce priveste atitudinea pozitiva
fata de antreprenoriat este similar mediei globale.

Cum trebuie sa fie un Antreprenor de success??

Pentru intreprinzator, increderea in propriile abilitati antreprenoriale este o
forta conducatoare care te ghideaza prin diferitele etape ale initierii si dezvoltarii
afacerii. Increderea in propriile abilitati antreprenoriale este o consecinta
naturala a expunerii prelungite la modele pozitive de antreprenoriat. O persoana
cu ambitii antreprenoriale poate castiga increderea necesara in propriile abilitati
antreprenoriale prin contactul personal direct cu persoane care au reusit cu
succes sa puna bazele propriilor afaceri.

Studiu de caz: Un vis American: Cum sa devii
milionar?

1 000 000 $ . o cifra magica. In afara de loterie sau sa fii un superstar in
sport sau cinema, sau sa fii mostenitorul unei familii extrem de bogate, cum
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poate deveni cineva milionar? Cand examinezi vietile si stilul de viata a
milionarilor poti fi surprins de modul incare au reusit.
Opus opiniei populare, cei mai multi milionari nu si-au mostenit averea.
80% din milionarii americani provin din clasa de mijloc sau din familii de
muncitori.
Medicii, avocatii si cei cu functii executive, au pozitii prestigioase dar nu
fac neaparat multi bani. Proprietarii unor mici afaceri au sanse mai mari sa
devina milionari. 85% din milionarii americani au propiile lor firme sau parti din
unele firme. Atletii, actorii nu reprezinta decat 1% din milionarii americani.
In anii 80 Thomas Stanley de la Universitatea de Georgia a facut o lista cu
activitatile in care sunt cele mai mari sanse de a deveni milionar:
Acestea activitati erau:
Curatatorii uscate
Programator computere
Tipografii comerciale
Bijuterii
Comert cu amanuntul
Productie de instrumente specializate
Afaceri imobiliare
Instalatii apa, incalzire, aer conditionat
Mangement financiar
Servicii de brokerage si asigurari
Milionarii sunt workaholici – 68% dintre ei declara cu nu au de cand sa se
pensioneze. Oamenii bogati lucreaza din greu desi nu trebuie. Cei mai multi nu
cheltuiesc nesabuit. Mai putin de jumatate din milionari isi trimit copiii la scoli
private. Economii intense, cheltuieli minime sunt cheia in a face primul million.
Deci daca v-ati gandit vreodata sa ajungeti la acel nivel de “PLATOU”,
indepartati-va gandul de la masini extravagante, vacanta in insulele sau weekend
in Las Vegas.”
Selectie din “ Cum sa faci un million de dolari” de Chris Whitaker.
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Mai jos gasesti cateva trasaturi definitorii, la care mai poti adauga si tu personal
pe cele pe care le cunosti. Antreprenorul trebuie sa fie o persoana:

AN

• Independenta si cu multa initiativa
• Creativa, inventiva, cu capacitati bune de planificare

TRE

• Ambitioasa, hotarata in reusita
• Curajoasa, capabila de a invata din esecuri si de a-si asuma
riscuri

PE

NOR

!!

• Perseverenta, puternica si rapida in luarea deciziilor
• Flexibila, usor adaptabila la diverse schimbari
• Descurcareata si activa in rezolvarea problemelor si gasirea
solutiilor
• Responsabila si optimista
• Clara in exprimare, cu putere de convingere
• Realista si cu incredere in fortele proprii
• Receptiva la noi provocari etc.

NU UITA!!!
Poti beneficia de activitati de mediere electronica:
Prin intermendiul platformei interactive online www.cvact.ro ( Centrul
Vocational de Asistenta in Cariera a Tinerilor ) unde vei putea gasi informatii
utile referitoare la cerere si oferta de locuri de munca, calificare si formare
profesionala si dezvoltarea competentelor si a spiritului antreprenorial.
www.cvact.ro INSCRIE-TE ACUM !!!!
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Vino la Job Cluburi! Aici specialistii nostri iti stau la dispozitie!!

Scoli implicate:
o Liceul Tehnologic - Ocna Mures
o Liceul Tehnologic “ Timotei Cipariu” - Blaj
o Colegiul Tehnic I.D. Lazarescu - Cugir
o Colegiul Economic “ – Dionisie Pop Martian” – Alba Iulia
Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2014 – 31 Decembrie 2014
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