Z donacijo v znesku 72.763,00 EUR bodo projektne aktivnosti potekale v vsaj
petih evropskih državah in bodo vključevale prav toliko partnerjev:

Foxpopuli
Sweden

ent4neet.associazionelkl.it

Aidejoven

foxpopuli.org

Drustvo za izobrazevanje
in socialni razvoj
Slovenia

ent4neet

Spain

aidejoven.org

Fundacja proFesjonalni
Aktywni Qlturalni Mlodzi

disora.org

Poland

faqm.pl

Associazione Let's Keep Learning Onlus,
Applicant organisation
ITALY

associazionelkl.it

ENT4NEET
Entrepreneurial Education for NEET
2020-3-IT03-KA205-020532

“Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.”

POT DO CILJA
Poročila partnerskih držav o najbolj iskanih mehkih
Partnerji bomo v svojih državah izvedli raziskavo na trgu dela in identificirali najbolj iskane prečne veščine,
kompetence in stališča delodajalcev do mladih (15 – 29 let starosti), predvsem skupine NEET.

ZAKAJ ENT4NEET?
Cilj projekta ENT4NEET, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, je
spodbujati izmenjavo dobrih praks med evropskimi mladinskimi organizacijami, ki si s
krepitvijo njihovih »mehkih veščin« prizadevajo za socialno in ekonomsko integracijo
mladih, ki jim grozi izključenost, tako imenovanih NEET (mladih, ki niso zaposleni, se ne
izobražujejo ali usposabljajo).
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) mehke veščine definira
kot prečne veščine ki so ključne v različnih poklicih in sektorjih ter povezane z
osebnimi kompetencami (samozavest, discipliniranost, samo-upravljanje…) in socialnimi
kompetencami (timsko delo, komunikacija, čustvena inteligenca…).

CILJ
Namen projekta ENT4NEET je spodbujati podjetništvo in komunikacijske veščine ter
integracijo in aktivno državljanstvo mladih, predvsem NEET in tistih, ki so prikrajšani
zaradi ekonomskih, socialnih, kulturnih ali geografskih okoliščin. To bomo dosegli z
obogatitvijo orodij oziroma tooklita mladinskih delavcev, in sicer s pripravo modela
izobraževanja in usposabljanja, ki ga bo mogoče preprosto prenesti in uporabiti na
različnih gospodarskih področjih in okoljih.

Kratkotrajno usposabljanje osebja »Z izobraževanjem do
podjetništva: orodja za mladinske delavce«
Usposabljanje bo potekalo na Švedskem in bo namenjeno mladinskim delavcem (20 oseb iz IT, PL, SE, SI, ES). Cilj
usposabljanja je izmenjava znanj in pristopov k samostojnemu učenju za podjetništvo ranljivih mladih.

Učbenik
Namenjen bo učiteljem, izobraževalcem in trenerjem na področju mladinskega dela. Vseboval bo rezultate
poročil o raziskavah v partnerskih državah ter smernice in praktične primere za inovativno usposabljanje in
podjetniško izobraževanje.

Pilotno usposabljanje
V vsaki partnerski državi bomo vsebino priročnika preizkusili s skupino desetih mladih in tako v praksi
uporabili različne pristope in orodja.

Mešana mobilnost mladih »Z izobraževanjem do podjetništva za
NEET«
Mednarodno usposabljanje za NEET (20 oseb iz IT, PL, SE, SI, ES, med njimi 5 s posebnimi učnimi potrebami) in 5
spremljevalcev (1 mladinski delavec iz vsake države). Smernice iz učbenika bomo uporabili in prenesli v prakso
s pomočjo metode Role Model. Tako bomo razvijali njihove podjetniške kompetence, okrepili njihove medkulturne
in jezikovne veščine in znanje ter hkrati podpirali osebni razvoj mladih udeležencev mobilnosti.

