
Lost Millennials
Καλώς ήρθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Lost Millennials, 
με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις για το έργο. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με τους στόχους μας, την έναρξη λειτουργίας του δικτυακού 
τόπου του έργου και την έκδοση των εθνικών αναφορών που εστιάζουν στο πλαίσιο 
πολιτικής για την αντιμετώπιση Νέων 25+ ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός 
Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (NEETs).

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της επιτυχούς ένταξης των ατόμων 25+ στην 
αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει 
τις πρακτικές αξιολόγησης των πρωτοβουλιών για την αγορά εργασίας που 
απευθύνονται σε άτομα 25+. Επιπλέον, μέσω των δραστηριοτήτων του, το έργο 
στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο των 
πρωτοβουλιών για την εκπαίδευση ή/και την απασχόληση και στην ενίσχυση 
της ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων να διεξάγουν μελέτες επίδρασης.

Το έργο Lost Millennials επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα της γενιάς 
των millenials, τους νέους ηλικίας 25-29 ετών που δεν βρίσκονται σε καθεστώς 
εργασίας ή εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs).
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Ελπίζουμε να απολαύσετε την ανάγνωση του πρώτου μας ενημερωτικού δελτίου! 

Το πρόγραμμα Lost Millennials χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και τη Νορβηγία. μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Νορβηγικού 
Ταμείου Χορηγιών για την Απασχόληση των Νέων.



Διοργάνωση 2 διαδικτυακών συναντήσεων που καταγράφηκαν και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω 
της σελίδας στο Facebook του έργου.  Δείτε την καταγραφή στο διαδικτυακό κανάλι YouTube!

Δημοσίευση εθνικών αναφορών στον ιστότοπο του έργου σχετικά 
με το πλαίσιο πολιτικής που αφορά την αντιμετώπιση των ΝΕΕΤ 25+.

Δημοσίευση των πρώτων διακρατικών ερευνητικών εκθέσεων 
σχετικά με τους ΝΕΕΤ 25+ στην ΕΕ και στις ωφελούμενες χώρες.

Διοργάνωση 3 εκπαιδευτικών συναντήσεων, η πρώτη για τις μεθόδους αξιολόγησης, η δεύτερη 
για τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους εκτίμησης των επιπτώσεων.

Το 2021 και το 2022 πραγματοποιήθηκαν τρεις διακρατικές συναντήσεις.
Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ η πρώτη 
διαπροσωπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Bodo της Νορβηγίας 
και η δεύτερη στο Burgos της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, 
οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια σχετικά 
με τις μεθόδους αξιολόγησης, να συζητήσουν μεθοδολογίες και επιλεγμένες 
πρωτοβουλίες.

https://lostmillennials.eu/news/
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ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ LOST MILLENNIALS 

Διοργάνωση τριών διακρατικών συναντήσεων: διαδικτυακή εναρκτήρια 
συνάντηση (Δεκέμβριος 2021), δια ζώσης συνάντηση στο Bodo της Νορβηγίας 
(Ιούνιος 2022), δια ζώσης συνάντηση στο Burgos της Ισπανίας (Σεπτέμβριος 2022).

Δημοσίευση στο περιοδικό Youth Employment Magazine για τη σχολική 
εγκατάλειψη και την απασχόληση των νέων στη Μάλτα.

Το πρόγραμμα Lost Millennials χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και τη Νορβηγία. μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Νορβηγικού 
Ταμείου Χορηγιών για την Απασχόληση των Νέων.

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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ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Το πρόγραμμα Lost Millennials χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 
και τη Νορβηγία. μέσω του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Νορβηγικού 
Ταμείου Χορηγιών για την Απασχόληση των Νέων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
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