
Au început înscrierile pentru 
Programul Fii YouPro!!! 



Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj face echipă 
de tineri care: 

• au vârsta cuprinsă între 16-24 de ani, 

• nu au un loc de muncă, 

• nu sunt nici elevi, nici studenți, 

• au cunoștințe de bază în utilizarea calculatorului, 

• pot să participe din toamnă la un program de training, 

• doresc  să-și dezvolte cunoștințele în SOCIAL  MEDIA 

• vor să ajungă să facă promovare pentru firme locale prin 
Social Media 

 

Înscrie-te acum și ne vedem la toamnă! 



 
Ce presupune 

 Programul Fii YouPro!!! 
   

• Participarea gratuită la trainingul Promovare prin 
Social Media 

• Certificat de Competențe Informatice (ANC) 

• Stagii de Internship în cadrul unor companii 
locale în care se vor pune în aplicare cunoștințele 
dobândite 

• Posibilitatea participării la o vizită de studiu în 
Marea Britanie 

 



 
Când începe trainingul  
Promovare prin Social Media? 

 PASUL 1 – participare la training 

• Octombrie 2013! 

• 5 săptămâni  de interacțiune/2 zile pe săptămână față în 
față(12:00-17:00)  și 2 ore webinar 

Săpt 1 Săpt 2 
 

Săpt 3 
 

Săpt 4 
 

Săpt 5 
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PASUL 2 – Internship!!! 

• În perioada noiembrie-decembrie 2013 îți 
facilităm un stagiu de Internship în companii 
locale unde ai să te ocupi de promovarea lor 
prin Social Media!!! 

• Iar în ianuarie 2014, tragem linie și vedem 
care sunt rezultatele. Ne așteptăm ca cei mai 
buni să își găsească un loc de muncă în acele 
companii!!! 



 
 
 

Dacă vrei să fii printre cei 20,  

Înscrie-te AICI! 
până la data de 30 august 

 

Pentru mai multe informații, scrie-mi pe 

carmen@civitas.ro 

https://docs.google.com/forms/d/1N-DyKFkELNAz3Io3K4LTxrHsCiw7IqHDLUP21W37AxI/edit


  Află mai multe despre proiect 

 

Web YouPro 

Web Civitas 

Facebook 

http://youproeurope.com/
http://youproeurope.com/ro/youpro-project-partners/
http://youproeurope.com/ro/youpro-project-partners/
http://www.civitas.ro/index.php/programe/dezvoltarea-resurselor-umane

