
 

 

fost odată ca niciodată... 

�� 

PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie 

de la şcoală la viaţa activă 

�� 

 A 

...un „lanț muntos” plin de piscuri înalte în care vârful Absolventului și vârful Tânărului angajat sunt 

cele mai impunătoare.  

Tranziția între cele două culmi este dificilă pentru că fiecare cărare este plină de pericole: avalanșa 

șomajului, alunecări ale emoțiilor la interviuri sau cutremure economice. 

În sprijinul tinerilor care încep această călătorie, șerpașul POSDRU a fost chemat să ajute aproape 

2.000 de studenți prin proiectul “PRAXIS – Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la 

viaţa activă” implementat prin POSDRU DMI, 2.1. Proiectul a fost implementat de către Universitatea din 

Craiova în parteneriat cu alte trei instituții. 

O inițiativă cu numeroase activități care a transformat vârful „Tânărului angajat” într-o țintă 

accesibilă: stagii de practică, schimburi de experiență internaționale, rețele de mentori, tutori și studenți, 

conștientizare și amintiri frumoase. 

��  
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Succesul e... MOLIPSITOR! 



 

 

 

fost odată ca niciodată...  

�� 

Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la 

programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii 

pe parcursul şi după executarea pedepsei  

�� 
 

 

...un loc în care oamenii care au făcut greşeli nu sunt condamnaţi să poarte eticheta de „om rău” pentru 

totdeauna! 

Ni se spune că în lume există doar bine și rău, doar oameni buni şi oameni răi. Zilnic suntem puși în 

fața unor alegeri, iar uneori se întâmplă să facem alegeri greșite. Ce se întâmplă, însă, cu eticheta de „om 

rău” care ne-a fost lipită pe frunte în astfel de cazuri? Suntem condamnaţi să o purtăm pentru totdeauna?  

La Penitenciarul din Craiova,  prin proiectul „Îmbunătăţirea accesului tinerilor aflaţi în penitenciare la 

programe de formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea pedepsei”, 

implementat prin POSDRU, DMI 6.2.,  tinerii care au luat decizii greşite în trecut pot, prin muncă şi 

determinare, să scape de eticheta de „om rău” şi să dovedească faptul că se pot schimba dacă le este acordată 

o nouă şansă. 

��  
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Succesul e... MOLIPSITOR! 


