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Милиони млади хора в ЕС са безработни или без достъп до образование или обучение.
Правим ли достатъчно, за да се даде тласък на политиките, относно заетостта на
младите хора в Европа? Младите хора са засегнати най-много от безработицата,
ниското заплащане и несигурността на работното място.
Младежката безработица е два пъти по-висока, в сравнение с тази при по-възрастните –
21,2% срещу 9.8%. Към януари 2015г. 7,5 милиона младежи в ЕС са безработни, без
образование и квалификация. Следователно повишаването на младежката заетост
трябва да е приоритет в политиките на ЕС.
Европейската стратегия за заетостта има за цел насърчаване на цикъла - работа и учене
през целия живот, оказване на помощ при намирането на работа, както и осигуряването
на равни възможности. Високите нива на младежка безработица могат да бъдат
намалени, чрез прилагане на политики за активно включване на национално ниво. Като
отражение на Европейската квалификационна рамка, системите за образование и
обучение следва да се променят и да се фокусират върху придобиването на знания,
умения и компетенции.
В съответствие с европейската стратегия за заетостта – Европа 2020 и Европейската
програма за обучение на възрастни, Проектът „Професионално ориентиране на
младежи от рискови групи ” има за цел да изгради в 8 държави-членки платформа за
електронно кариерно развитие, чрез безплатни образователни източници и подобряване
на качеството на образование и възможностите за кариерно ориентиране и развитие на
младите хора.
С помощта на транснационално сътрудничество, мултидисциплинарен подход, и
партньорство, проектът PROVYP има за цел да идентифицира и сподели добри
практики и опит в 8 – те страни – участнички от ЕС, с цел разработване и представяне
на препоръки за изготвяне на политики на европейско, национално, регионално и
местно равнище. Проектът има за цел да насърчи отворения образователен ресурс
(OER), чрез осигуряване на достъп до обучение на уязвимите млади хора, чрез
разработване на интернет платформа за кариерно ориентиране и развитие, да повиши
информираността младежите за нови подходи, насочени към преквалификация и
повишаване на квалификацията.
Проектът е насочен към младежи от рискови групи на възраст 18-30 години: младежи,
които не работят и не учат, младежи с ниска квалификация; безработни младежи.
Ключови специалисти по проекта: социални работници, обучители, медиатори,
трудови посредници, специалисти в областта на младежкото образование и развитие.
По проекта партнират 10 организации от 8 европейски старани:

„General Directorate of Social Services and Social Integration“ – област Мадрид
(www.madrid.org);
Координатор по проекта „Fundación Altius Francisco de Vitoria“ - Мадрид,
Испания(www.afranciscodevitoria.org);
„Vilnius Business college“ – Вилнюс, Литва (www.kolegija.lt);
„Lithuanian Centre of Non-Formal Youth Education“ - Вилнюс, Литва (www.lmnsc.lt);
„Educational Excellence Corporation Limited“
- EDEX – Никозия, Кипър
(www.unic.ac.cy);
„Associação para a Educação de Segunda Oportunidade“ - AE2O- Лисабон,
Португалия (www.segundaoportunidade.com);
„BIDA E V.Kultur und Bildung“ - Германия (www.bida-kultur-bildung.de);
„Il Filo d’Arianna - Associazione Culturale“ – Болоня, Италия (www.filodarianna.net);
„DIAGRAMA Foundation“ – Лондон, Англия (http://www.diagramafoundation.org.uk/);
„Хуманност и Дългоретие“ООД – София, България (www.dylgoletie.bg).
Първата партньорска среща по проекта се проведе на 16-18 ноември 2015 в Базано,
Италия, втората международна среща се проведе на 2-4 юни 2016 в София, България.
Предстои международна конференция, която ще се проведе в Мадрид, Испания на 10
ноември.
Проектът ще завърши с Международен образователен форум в Лондон, Англия, в края
на юни 2017г.
Основната задача на Проекта ще бъде изграждането на интернет платформа за кариерно
ориентиране и повишаване на осведомеността на младежи от уязвими групи за
подобряване на тяхните умения, обучение, образование и развитие.
Проектът се реализира с подкрепата на Европейската Комисия.
Тази листовка съдържа само личното мнение на нейния автор и Европейската Комисия
не носи отговорност за достоверността на информацията, съдържаща се в нея.
Моля, посетете PROVYP образователния портал www.provyp.eu за професионално
орентиране на младежи от рискови групи.

