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Rozpoczął się projekt “Lost Millenials” nakierowany na poprawę
praktyk oceny inicjatyw rynku pracy skierowanych do osób NEET w
wieku 25+
Projekt „Lost Millennials – Transnational research network for the Evaluation of Initiatives
Targeting 25+NEETs” został uruchomiony w listopadzie 2021 r. w ramach II naboru Funduszu
na rzecz Zatrudnienia Młodych. Głównym celem projektu jest przyczynienie się do
efektywnego włączenia młodzieży NEET w wieku 25+ do rynku pracy lub edukacji i szkoleń
poprzez zwiększenie wiedzy na temat skutków inicjatyw edukacyjnych i/lub zatrudnienia oraz
budowanie zdolności interesariuszy do przeprowadzania analiz wpływu. Trwający 27 miesięcy
projekt realizowany jest przez konsorcjum 13 partnerów z całej Europy.
Projekt skupia się na szczególnej grupie pokolenia milenialsów – młodych ludziach w wieku
25-29 lat, którzy nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą (25+ NEET), którzy dopiero niedawno
znaleźli się w centrum zainteresowania badań i polityki. W ramach projektu partnerzy stworzą
międzynarodową sieć badaczy i ekspertów, w celu dzielenia się wiedzą i najlepszymi
praktykami, przeprowadzania ocen inicjatyw rządowych i społecznościowych skierowanych do
młodych NEET 25+, organizacji wydarzeń mających na celu budowanie potencjału i
angażowania zainteresowanych stron w celu zwiększenia znaczenia i zastosowania wyników
projektu dla prowadzonych polityk.
Po udanym spotkaniu inauguracyjnym w grudniu 2021 r. partnerzy projektu rozpoczęli ocenę
sytuacji młodych NEET w wieku 25+ w UE i krajach beneficjentach, w tym w szerszym
kontekście niepewnej integracji młodych ludzi na rynku pracy. Wyniki zostaną włączone do
międzynarodowego raportu badawczego, który ma zostać opublikowany latem 2022 roku.
W dniu 23 marca 2022 r. zorganizowano pierwszą dyskusję panelową w ramach
internetowego cyklu wydarzeń projektu Lost Millennials. Eksperci w dziedzinie zatrudnienia
młodzieży, projektowania aktywnych polityk rynku pracy w oparciu o dowody oraz oceny
wpływu podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk i wyzwań
metodologicznych związanych z oceną inicjatyw i środków ukierunkowanych na młodzież, w
szczególności młodzież NEET. Nagranie z wydarzenia dostępne jest na stronie projektu na
Facebooku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie prosimy o kontakt:
Eszter Szőnyi (Project Manager, HETFA Research Institute): lm.leadpartner@hetfa.hu

Fundacja Naukowa Evidence Institute:
Obserwuj nas w mediach społecznościowych: kontakt@evidin.pl
Facebook: https://www.facebook.com/LostMillennials
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-project/
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Institute of Entrepreneurship Development (Grecja),
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Fundacja Naukowa Evidence Institute (Polska),
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Slovak Business Agency (Słowacja), and
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Centre for Social Innovation (Austria),
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Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię, w ramach Funduszy
EOG i Funduszy Norweskich na rzecz Zatrudnienia Młodych.
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