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Lost Millennials
Добре дошли в първото издание на бюлетина на Lost Millennials („Изгубеното 
поколение“), включващ всички последни новини за проекта. Прочетете, за да 
научите повече за нашите цели, стартирането на уебсайта на проекта и 
публикуването на национални доклади за отделни държави, посветени на 
контекста на политиките за справяне с проблемите на младежите над 25 години, 
които не работят, не учат и не се обучават (25+ NEETs).

Надяваме се нашият първи бюлетин да ви харесва!

Проектът има за цел да подобри успешното интегриране на 25+ NEETs на 
пазара на труда, в образованието и обучението, като същевременно 
подобри практиките за оценка на инициативи за стимулиране пазара на 
труда, насочени към 25+ NEETs. Освен това, чрез дейностите си проектът 
цели да повиши познанието за ефектите от инициативите в областта на 
образованието и/или заетостта и да подобри капацитета на 
заинтересованите страни за провеждане на оценки на тези инициативи.

Проектът Lost Millennials („Изгубеното поколение“) се фокусира върху 
специфична група от поколението на милениумите - хора на възраст 
между 25-29 години, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs).

ЗА ПРОЕКТА
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ОЦЕНKИ НА ПРОГРАМИ
ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ПАЗАРА НА ТРУДА



Публикуване на първите международни изследователски 
доклади за 25+ NEETs в ЕС и в страните бенефициенти.

Организиране на 2 онлайн събития, записани и предавани на живо на страницата 
на проекта във Facebook. Вижте записа в канала в YouTube!
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Организиране на 3 обучения - първото за методи за оценка, второто за 
количествени и качествени методи за оценка на ефективността на инициативи.

През 2021 и 2022 г. бяха проведени три международни срещи. 
Началната среща се проведе онлайн, докато първата среща на 
живо се състоя в Бодо, Норвегия, а втората - в Бургос, Испания. По 
време на тези срещи партньорите по проекта имаха възможност да 
участват в обучения за методи за оценка на инициативи, обсъдиха 
методологии и избрани инициативи.

https://lostmillennials.eu/news/
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МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ 

ПОСТИЖЕНИЯ НА КОНСОРЦИУМА LOST MILLENNIALS

Организиране на три международни срещи: начална среща онлайн (Декември 2021 г.), среща 
на живо в Бодо, Норвегия (Юни 2022 г.), среща на живо в Бургос, Испания (Септември 2022 г.).

Публикация в Списание Младежка Заетост относно отпадането 
от образование и младежка заетост в Малта.

Публикуване на национални доклади на уебсайта на проекта 
относно политическия контекст, насочен към 25+ NEETs.

https://lostmillennials.eu/wp-content/uploads/2022/12/Lost-Millennials_Transnational-research-report-on-the-situation-of-25-NEETs.pdf
https://lostmillennials.eu/activities/creating-exploring-common-ground/
https://www.youtube.com/channel/UCoMCjxoKEIEob85ytq1r-GQ
https://lostmillennials.eu/news/
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ИЗПЪЛНЯВАН ОТ

НАМЕРИ НИ!
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