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Σχετικά με το Έργο ENTER
Παρά την σταδιακή ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, οι νέοι
άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά
επίπεδα ανεργίας.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικότητα, «χρειάζονται
αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης προσβάσιμα σε όλους τους
νέους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τις απαραίτητες
δεξιότητες για να καταλάβουν ποικίλες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να είναι η
διασφάλιση των προοπτικών για την ανάπτυξη και την απασχόληση των
νέων Ευρωπαίων» (Αντιπρόεδρος ΕΕ κ. Antonio Tajani, Τομέας
Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, 2011).»
Με βάση αυτές τις παραδοχές, το έργο ENTER σχεδιάστηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος Leonardo da Vinci, Μεταφορά Καινοτομίας. Το έργο
ENTER επιδιώκει να απαντήσει στις ανάγκες που προαναφέρθηκαν, με την
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω της ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας και της αλλαγής νοοτροπίας στους νέους, την
ευαισθητοποίηση για την αυτοαπασχόληση ως επιλογή καριέρας.
Δύο μεθοδολογίες / εργαλεία από δύο χώρες (Αγγλία και Αυστρία)
αναγνωρίστηκαν ως καινοτόμα, τα οποία και θα μεταφερθούν στις χώρες
- εταίρους. Το έργο θα επικεντρωθεί σε:
• 2 καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία.
• εξοπλισμό των παρόχων ΕΕΚ με αυτές τις μεθοδολογίες, εργαλεία και
δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν τους νέους ανέργους
στην εκμάθηση της επιχειρηματικότητας.
Πρόκειται για τον συνδυασμό των:
 Enterprise Award (EA) – μια καινοτόμα εκπαίδευση στοχευμένη
στην επιχειρηματικότητα (UK)
 Learn Empowerment (LE) – ένα μοντέλο ενδυνάμωσης των
ωφελουμένων (AT)

Σε ποιους εστιάζει το Έργο ENTER;
Το έργο εστιάζει στους νέους ανέργους οι οποίοι αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Ποιοι εμπλέκονται ήδη με το Έργο ENTER;
Η κοινοπραξία του έργου ENTER, ξεκίνησε τις εργασίες της τον Νοέμβριο
του 2012 (και θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι και τον Οκτώβριο του
2014), και αποτελείται από 7 εταίρους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από το Έργο ENTER;

Στις εθνικές πιλοτικές εφαρμογές (εργαστήρια) θα συμμετέχουν άμεσα
60 νέοι άνεργοι, ενώ 180 νέοι άνεργοι θα επωφεληθούν έμμεσα. Σκοπός
είναι ότι τα δυο εργαστήρια μεταφοράς (ΕΑ και LE) θα αφορούν άμεσα
6 παρόχους ΕΕΚ και ότι 150 φορείς παροχής ΕΕΚ θα επωφεληθούν
έμμεσα. Μόλις τα εργαλεία αυτά ενσωματωθούν στα συστήματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της κάθε χώρας, πάνω από
3500 φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα είναι σε
θέση να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα δύο εργαλεία.

καινοτομίες
θα παραχθούν
στο πλαίσιο
του Έργου
ENTER;
ΟιΠοιες
φορείς
ΕΕΚ θα αποκτήσουν
νέες γνώσεις,
δεξιότητες
και προσόντα
(κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου μεταφοράς) για να διευκολύνουν με
την σειρά τους νέους ανέργους (κατά τη διάρκεια της εθνικής πιλοτικής
εφαρμογής) την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη
συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Με τις δεξιότητες
των 2 εργαλείων (ΕΑ και LE), οι εταίροι, και το δίκτυο τους θα
αποκτήσουν το υπόβαθρο για να βελτιώσουν την ποιότητα και την
καινοτομία στις υπηρεσίες τους.

