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Projekt IDEA: “Interactive toolset supporting Development of
Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among
NEETs” to 2-letni projekt finansowanywramach programu
Erasmus+, którego celem jest zapewnienie dostosowanego
szkolenia, promującego interaktywny zestaw narzędzi dla
edukatorów młodych osób dorosłych, który będzie wspierać
rozwój ich umiejętności potrzebnych do stymulowania
przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET.

Celem projektu IDEA jest poszerzenie i rozwój kompetencji
edukatorów osób dorosłych w zakresie umiejętności
przedsiębiorczych (w sytuacjach pozaformalnych) poprzez
zapewnienie im wskazówek i strategii motywacyjnych oraz
wyposażenie w innowacyjne rozwiązanie: zestaw narzędzi, który
umożliwia edukatorom ocenę umiejętności młodzieży NEET,
proponując im spersonalizowaną ścieżkę uczenia się i
zapewniając dostosowane szkolenia łączące młodych dorosłych z
przedsiębiorczością w prawdziwym życiu.

Koordynatorem projektu jest KEA IM Syrou (Grecja), a
organizacjami partnerskimi są: CWEP - Centrum Wspierania
Edukacji i Przedsiębiorczości (Polska), Markeut Skills Sociedad
Limitada (Hiszpania), CESIE (Włochy), Kainotomia & Sia EE
(Grecja), Centrum Kształcenia Edukator Sp. z o.o. (Polska), Centre
for Education (Hiszpania) i Diciannove Società Cooperativa
(Włochy).

Spotkanie inauguracyjne projektu odbyło się w dniach 
8 i 9 listopada 2019 roku w Larissie, w Grecji.

Działania w ramach projektu w 
obecnej sytuacji pandemii

Pomimo różnych przeciwności, działania w ramach projektu IDEA
posuwają się do przodu. Wszyscy dobrze wiemy, że COVID potrafi
utrudnić życie, czego mogliśmy doświadczyć osobiście w ciągu
ostatnich miesięcy. Jednak jesteśmy pełni nadziei, że niebawem
wszystko wróci do normy, a na razie cieszymy się że jest lepiej!
Pomimo utrudnień, krok po kroku realizujemy cele projektu. W
celu przeorganizowania naszej pracy i podjęcia konkretnych
rozwiązań i podziału zadań pomiędzy partnerami,
zorganizowaliśmy wirtualne spotkanie. Podsumowaliśmy również
nasze dotychczasowe działania w ramach IO1 ,, Raport mobilny na
temat nauczania przedsiębiorczości i zapotrzebowania na
umiejętności przedsiębiorcze według firm” i jesteśmy już na
końcowym etapie. Wszyscy Partnerzy przeprowadzili badania,
wdrażając przyjętą metodologię i już niebawem będziemy mogli
podzielić się wnioskami w końcowym raporcie, które będą
stanowić podstawę kolejnych działań.
Rozpoczęliśmy również pierwszy etap drugiego rezultatu (IO2)
,,Interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój umiejętności
edukatorów osób dorosłych w zwiększaniu przedsiębiorczości
wśród młodzieży NEET”. Więcej informacji na ten temat wkrótce!

5 maja 2020 r. 
Wirtualne spotkanie Projektu IDEA w celu określenia 
wszystkich istotnych szczegółów technicznych, obaw, 
niepewności i opóźnień w realizacji projektu 
spowodowanych przez koronawirusa.

https://idea.erasmus.site
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NEET to osoby, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą
(NEET): w związku z tym NEET może być to osoba albo
bezrobotna, albo nieaktywna zawodowo i nie uczestnicząca w
kształceniu, ani szkoleniu. W przypadku młodych osób dorosłych,
największy odsetek NEET znajduje się wśród osób w wieku 20-34
lata, ponieważ prawie co szósta osoba (16,5%) z tej subpopulacji
nie była zatrudniona ani nie kształciła się i nie szkoliła;
odpowiadało to około 15 mln młodych ludzi w UE.
(Źródło: Eurostart)
Stosunkowo wysoki odsetek młodych ludzi w UE nie pracuje ani
nie kształci się, ani nie szkoli, a decydenci polityczni są coraz
bardziej zaniepokojeni gospodarczymi i społecznymi
konsekwencjami ich rezygnacji. Istnieje wiele czynników, które
mogą przyczynić się do tego, że młodzi ludzie są NEET, między
innymi: mają niski lub średni poziom wykształcenia; mieszkają w
gospodarstwie domowym o niskim poziomie dochodów;
pochodzą z rodziny, w której rodzic doświadczył bezrobocia; są
wychowywani przez jednego z rodziców; mieszkają na obszarach
wiejskich; urodzili się w kraju poza UE; lub są niepełnosprawni.
Młodzi ludzie, którzy spędzają dużo czasu jako NEET, są często
dotknięci szeregiem warunków społecznych, takich jak ubóstwo i
wykluczenie społeczne, brak bezpieczeństwa, przestępczość lub
problemy zdrowotne.
Chociaż decydenci polityczni starali się zająć szczególnymi
grupami młodych ludzi, takimi jak bezrobotna młodzież, osoby
przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie lub młodzi ludzie,
których kwalifikacje nie zaspokajają potrzeb rynku pracy, w UE
nadal istnieje duża liczba młodych ludzi, którzy nie pracują, ani
nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu: NEET.
Przy rekordowej liczbie NEET w następstwie kryzysu finansowego
i gospodarczego oraz oczekiwanym wzroście tej liczby w związku
z kryzysem gospodarczym związanym z COVID-19, wśród
decydentów politycznych istnieją obawy, że całe pokolenie
młodych ludzi w UE może pozostać poza rynkiem pracy przez
wiele lat. Konsekwencje tego są dwojakie: na poziomie
osobistym osoby te są bardziej narażone na pozbawienie praw
obywatelskich i cierpią z powodu ubóstwa i wykluczenia
społecznego, podczas gdy na poziomie makroekonomicznym
stanowią one znaczną stratę w postaci niewykorzystanych
zdolności produkcyjnych i znaczne koszty w postaci świadczeń
socjalnych.
Utrzymujący się wysoki odsetek młodych ludzi w UE, którzy nie
są zatrudnieni ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu,
może oznaczać, że pracodawcy rekrutujący na unijnych rynkach
pracy mają szeroki wybór potencjalnych kandydatów. Niektórzy
pracodawcy krytykują brak podstawowych umiejętności (niski
poziom umiejętności liczenia, czytania i pisania), z którymi
niektórzy młodzi ludzie kończą system edukacji, a także ich słabo
rozwinięte umiejętności życiowe (umiejętności komunikacyjne i
prezentacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność
rozwiązywania problemów) lub brak doświadczenia zawodowego
i wiedzy w odniesieniu do wybranego zawodu.
Przedsiębiorczość wśród NEET (IDEA) pomoże grupie NEET
pośrednio w lepszym szkoleniu w zakresie umiejętności
przedsiębiorczych, a także zapewni to szkolenie bezpośrednio dla
grupy NEET, zwiększając nieformalne umiejętności potrzebne do
rozwijania pomysłów biznesowych, jak również umiejętności
formalne potrzebne w świecie biznesu. Zdolności te nie tylko
pomogą w tworzeniu nowych przedsiębiorstw, ale także zwiększą
ich ogólne szanse na zatrudnienie i dostęp do rynku pracy.
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Wyzwania związane ze szkoleniem w 
zakresie przedsiębiorczości

Zarówno wyniki kwestionariuszy, jak i grupowych wywiadów
fokusowych wskazały na dużą lukę pomiędzy tym, czego uczą
edukatorzy osób dorosłych, a faktycznymi wymaganiami
nowoczesnej przedsiębiorczości i biznesu. Zaleca się wypełnienie
tej luki, aby podmioty świadczące usługi edukacyjne mogły
zaspokoić potrzeby już aktywnych przedsiębiorców, jak również
tych, którzy chcą dopiero wejść do sektora przedsiębiorczości.
Nasze partnerstwo odegra swoją rolę poprzez generowanie
wysokiej jakości wyników, które pozwolą zarówno samym osobom
z grupy NEET, jak i dorosłym edukatorom ocenić umiejętności tej
grupy, zaproponować im dostosowane do ich potrzeb ścieżki
kształcenia i zapewnić im dostosowane do ich potrzeb szkolenia, a
w efekcie połączyć młodych dorosłych i rzeczywistych
przedsiębiorców z małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw.
Prawdziwym wyzwaniem jest dostosowanie programu szkoleń do
dzisiejszych złożonych wymagań rynku pracy w zakresie
umiejętności przedsiębiorczych. Należy skoncentrować się na
dostarczeniu konkretnych informacji na temat JAK - jak należy
organizować nauczanie, np. notatki dydaktyczne - oraz CO należy
uczyć w oparciu o rzeczywiste potrzeby szkoleniowe.

NEET jako kategoria społeczna
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