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Lost Millennials
Představujeme první vydání zpravodaje Lost Millennials (Ztracení 
mileniálové) s nejnovějšími informacemi o projektu. Dozvíte se více o našich 
cílech, o spuštění webových stránek projektu a o uveřejnění zpráv věnujících 
se politickým souvislostem při řešení problému NEET 25+ v jednotlivých 
zemích partnerů projektu.

Doufáme, že se vám náš první newsletter bude líbit!

Cílem projektu je posílit úspěšnou integraci osob NEET 25+ na trh práce, do 
vzdělávání a odborné přípravy a současně zlepšit způsoby hodnocení iniciativ 
zaměřených na trh práce pro osoby  NEET 25+. Dalším cílem je zvýšit znalosti 
o účincích iniciativ v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti NEETS 25+ a posílit
kapacitu zainteresovaných stran pro provádění dopadových studií.

Projekt Ztracení mileniálové (Lost Millennials)se zaměřuje na speci�ckou 
skupinu z generace mileniálů, tedy na mladé lidi ve věku 25-29 let, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se nevzdělávají a neúčastní se odborné přípravy (NEETs).
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Publikace prvních nadnárodních výzkumných zpráv o  NEET 
25+ v EU a v partnerských zemích.

Uspořádání dvou online akcí se záznamem a živým vysíláním prostřednictvím 
Facebookové stránky projektu. Podívejte se na záznam na YouTube kanále!

Realizace tří školení, z nichž první se týkalo metod hodnocení, a další 
dvě kvantitativních a kvalitativních metod hodnocení dopadů.

Během let 2021 a 2022 se uskutečnila tři nadnárodní setkání. Úvodní 
jednání proběhlo online, první osobní setkání se konalo v norském 
Bodo a druhé ve španělském Burgosu. Během těchto setkání měli 
partneři projektu příležitost zúčastnit se workshopů o metodách 
evaluací, diskutovali o způsobech hodnocení a o vybraných 
iniciativách.

https://lostmillennials.eu/news/

Lost Millennials 

NADNÁRODNÍ SETKÁNÍ 

DOSAVADNÍ VÝSTUPY Z PROJEKTU LOST MILLENNIALS

Organizace tří nadnárodních setkání: online úvodní jednání (Prosinec. 2021), osobní 
setkání v Bodo, Norsko (Červen. 2022), a v Burgosu, Španělsko (Září. 2022).

Publikace článku o osobách předčasně ukončujících školní docházku a o 
zaměstnanosti mladých lidí na Maltě v časopise Youth Employment Magazine.

Zveřejnění jednotlivých národních zpráv o politických souvislostech 
problematiky NEETS 25+ na webových stránkách projektu 

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