Biztonságos érkezés a jövőbe
Projekt, mely segítséget nyújt a ﬁataloknak, hogy a lehető
legtöbbet hozzanak ki önmagukból

Tudta Ön, hogy
Európában 14%-os a lemorzsolódás az oktatás területén?
A lemorzsolódás munkanélküliséghez vagy rosszul ﬁzető
munkákhoz vezet?
Az alacsony végzettségűek körében gyakoribb a korai
gyermekvállalás, a bűnelkövetés, a drogfogyasztás és a rossz
egészségi állapot?
Az alacsony végzettségű ﬁatalok munkanélküliségi rátájának
európai uniós átlagértéke 2012-ben 30,4% volt, míg hazánkban
a középfokú végzettséggel nem rendelkező ﬁatalok
44,7%-a volt munkanélküli?

Biztonsággal a jövőbe – a prevencióban hiszünk!
A Biztonsággal a jövőbe projekt 5 európai ország 5 különböző intézményének kezdeményezése
azért, hogy a ﬁatalok biztonsággal érkezzenek meg a munkaerőpiacra, illetve befejezzék tanulmányaikat. Az együttműködő intézmények:a Sandwell MBC az Egyesült Királyságból, a Galway Technical Institute Írországból, a Partners Hungary Alapítvány Magyarországról, a Xabec Spanyolországból,
a Zlinsky kraj Csehországból.
A Sandwell MBC – a Connexions nevű szolgáltatóján keresztül – dolgozta ki azt az eszközt, amellyel azonosíthatók azok a diákok, akik a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett helyzetben
vannak.
A projektgazdák az eszközt és a módszertant a projektben résztvevő országok rendelkezésére bocsátották, melyet a partnerek a helyi viszonyokra adaptálva alkalmaztak, hiszen a tények azt mutatják,
hogy a lemorzsolódás nagyban függ a helyi tényezőktől. Sandwell megosztotta a partnerekkel a tapasztalatait, és a partnerek által hozott új tudást is alkalmazni fogják a saját gyakorlatukban.
A módszertan alkalmazásával kívánjuk elérni, hogy a ﬁatalok motiváltak maradjanak és befejezzék tanulmányaikat. Célunk, hogy olyan eszközhöz jussanak a szakemberek, amellyel azonosítani tudják a veszélyeztetett csoportokat, és kompetenciáik fejlesztésével biztosítani tudják számukra a jobb esélyt.
Eddig elért eredményeink
A Sandwell MBC és Zlinsky kraj mint helyi oktatási hatóságok bevonták a projektben résztvevő iskolákat, a Partners Hungary Alapítvány felkért két szakközépiskolát, a GTI és a Xabec szakképző intézmények pedig azonosították a projektben résztvevő célcsoportokat a saját intézményükön belül.
Projekt munkacsoportokat hoztunk létre az érintettek széles körének bevonásával
Közös gondolkodással azonosítottuk a potenciális lemorzsolódási rizikófaktorokat
A módszertan segítségével meghatároztuk a helyi faktorokat
Megosztottuk egymással tapasztalatainkat az optimális beavatkozás előkészítéséhez
Készen állunk, hogy szeptemberben megkezdjük a projekt következő fázisát, a konkrét prevenciós
tevékenységek helyi kidolgozását és alkalmazását.
A projekttel kapcsolatos további információval készséggel állunk rendelkezésére.
Bordás-Tóth Éva, projektkoordinátor, +36 70 632 1035, tothe@partnershungary.hu
Deák Éva, igazgató, +36 70 944 62 79, deake@partnershungary.hu

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság
nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

