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New pathways of youth to labour market through 
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GRUPA DOCELOWA: 
 

Pracownicy młodzieżowi 

Trenerzy 

Doradcy zawodowi 

i mentorzy 

Osoby młode 

z mniejszymi 

możliwościami  

bezrobotni; osoby z grupy 

NEET; migranci; 

niepełnosprawni, itp. 

O PROJEKCIE 
 

W strategii "Europa 2020" uznaje się przedsiębiorczość 

i samozatrudnienie za kluczowe dla osiągnięcia inteligentnego, 

trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. W całej UE rządy zachęcają młodych ludzi do 

samozatrudnienia, co jak dotąd przynosi ograniczone sukcesy. 

 

Projekt ten ma na celu zmniejszenie stopy bezrobocia wśród 

młodych ludzi i zwiększenia ich udziału w rynku pracy poprzez 

opracowanie innowacyjnego pozaformalnego szkolenia na temat 

samozatrudnienia opartego na stylu życia (SELF-E). 

S I E R P I E Ń  2 0 2 0 | B I U L E T Y N  2 



Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie 
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności 
za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 
 

 

 

Co udało nam się osiągnąć?  

Oto najnowsze osiągnięcia, które osiągnęliśmy: 

• Szkolenie personelu które odbyło się w Nikozji na Cyprze między 6 a 12 października 2019 roku. 14 
pracowników organizacji partnerskich zostało przeszkolonych w zakresie pracy z  osobami pracującymi 
z młodzieżą, aby zapewnić im nieformalne szkolenie na temat samozatrudnienia SELF -E. 

• Strona SELF-E jest gotowa! Znajdziesz tam wszystkie materiały projektowe! Link do strony internetowej 
znajduje się tutaj: http://self-e.lpf.lt/ 

• Finalizacja wszystkich produktów projektu: 

✓ Zestaw narzędzi dla pracowników młodzieżowych „Mentoring społeczny jako innowacyjna 
ścieżka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości opartej o styl życia – SELF-E” 

✓ Zestaw ćwiczeń praktycznych (OZE) „Przedsiębiorczość oparta o styl życia”  

✓ Narzędzie służące do walidacji kompetencji kluczowej „poczucie inicjatywy i  przedsiębiorczości” 

 są gotowe, przetłumaczone na języki partnerów (angielski, litewski, bułgarski, polski, grecki) i  dostępne na 
stronie internetowej projektu. 

• Krajowe warsztaty służące upowszechnianiu rezultatów projektu – Odbyły się 4 krajowe warsztaty dla osób 
pracujących z młodzieżą i innych zainteresowanych podmiotów w każdym z krajów partnerskich, w których 
uczestniczyło łącznie 60 osób. Podczas tych warsztatów zaprezentowano uczestnikom nowe innowacyjne 
metody edukacyjne - szkolenia odwrotne, uczenie się oparte na mentoringu, otwarte zasoby edukacyjne (OER), 
metodę blended-learning oraz nową rolę osoby pracującej z młodzieżą jako mentora wykorzystującego podejście 
partycypacyjne uczniów, a także innowacyjne podejście do samozatrudnienia poprzez przedsiębiorczość opartą 
na stylu życia, w celu poprawy ich rozwoju zawodowego. 

 
CO DALEJ? 
Finałowa konferencja europejska projektu SELF-E na Litwie zaplanowana jest na 16.09.2020 z udziałem partnerów 
online. Planowany jest udział co najmniej 45 uczestników. Cele konferencji to: 
✓ Upowszechnienie projektu i jego rezultatów; 
✓ Podkreślenie nowych możliwości samozatrudnienia dzięki przedsiębiorczości opartej na stylu życia jako 

narzędzia wspierania samozatrudnienia młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym z grupy NEETS; 
✓ Uwzględnianie wyników projektu w krajowych i europejskich politykach edukacyjnych i społecznych; 
✓ Stworzenie deklaracji do przyszłego wykorzystania projektu przez decydentów politycznych w celu 

zwrócenia ich uwagi na rozwój kompetencji osób pracujących z młodzieżą oraz włączenie przedsiębiorczości 
związanej ze stylem życia do programów uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym i regionalnym. 

 

 
 

 
 

 

Śledź projekt  

WWW:    http://self-e.lpf.lt/      Self-E Project Self-E Project 
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Projekt SELF-E koncentruje się na promowaniu wysokiej 

jakości pracy z młodzieżą w Europie w celu wspierania 

integracji i zdolności do zatrudnienia młodych ludzi o 

mniejszych szansach (w tym NEET) 

http://self-e.lpf.lt/
www:%20%20%20%20http://self-e.lpf.lt/
www:%20%20%20%20http://self-e.lpf.lt/
https://www.facebook.com/selfeprojecteu/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/in/self-e-project-a62717162/

