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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι NEETs (Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) 
θεωρούνται μία από τις πλέον προβληματικές ομάδες στο πλαίσιο της ανεργίας των νέων. Το 
έργο αυτό στοχεύει στην ενδυνάμωση της δικτύωσης και της συνεργασίας ανάμεσα σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβάνοντας την αξιοποίηση των εργαλείων που 
υπάρχουν στην κάθε εμπλεκόμενη χώρα, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του 
συστήματος της ΕΕΚ, οι υπηρεσίες απασχόλησης και σχετικοί δημόσιοι φορείς (συστήματα 
ΕΕΚ και ΔΦ) , να γίνουν πελατοκεντρικοί και να ανταποκρίνονται με καλύτερο τρόπο στις 
διαφορετικές ανάγκες των ΝΕΕΤs σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι εταίροι 
CIOFS-FP (συντονιστής – Ρώμη/Ιταλία), Aarhus Social and Healthcare College 
(Αάρχους/Δανία), MetropolisNet (European Economic Interest Grouping- EEIG), Ballymun Job 
Center (Δουβλίνο/Iρλανδία), Asociatia pentru Invatare Permanenta (Ιάσιο/Ρουμανία). 
 
Θεσμικοί εταίροι: 
Provincia di Livorno (Λιβόρνο/Ιταλία), Fundación CV Pacto para el Empleo en la Ciudad de 
Valencia (Βαλένθια/Ισπανία), Mardin Governorship – Provincial Social Studies and Project 
Management (Μαρντίν/Τουρκία), Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.), City of Dublin Vocational Educational 
Committee (Δουβλίνο/Ιρλανδία), CITY OF STOCKHOLM – LABOUR MARKET ADMINISTRATION 
(Στοκχόλμη/Σουηδία) 
 
Οι στόχοι 
Ο γενικός στόχος του ΝΝΝ είναι να υλοποιήσει τοπικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα, αποτελούμενα 
από ΔΦ και φορείς της ΕΕΚ , υποστηρίζοντας και ενδυναμώνοντας τις υπηρεσίες, τις 
μεθοδολογίες και τα εργαλεία τους και να τους προσφέρει νέες στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των ΝΕΕΤs σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο. 
 
Επιχειρησιακοί στόχοι 

 Να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει τις υπηρεσίες, τις μεθοδολογίες και τα 
εργαλεία που προσφέρονται από το σύστημα της ΕΕΚ και τις υπηρεσίες 
απασχόλησης, σύμφωνα με τις ανάγκες των NEETs σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. 

 Να βελτιώσει την απόδοση της ΕΕΚ και των ΔΦ μέσω οδηγιών που παρέχονται από 
το Εγγύηση για τη Νεολαία και άλλες Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές (λαμβάνοντας 
υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και του συστήματος 
πρόνοιας της κάθε εμπλεκόμενης χώρας). 

 Να προτείνει προσαρμοσμένες παρεμβάσεις πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαίτερες ανάγκες και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των υπο-ομάδων των ΝΕΕΤs 
στις εμπλεκόμενες χώρες. 

 Να φέρει σε επαφή δημόσια και ιδιωτικά ενδιαφερόμενα μέρη (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, κέντρα εύρεσης εργασίας, ΜΜΕ, ΕΕΚ, κ.α.) και ομάδες- στόχους 
(ΝΕΕΤs, νέους ανέργους, νέους που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση κ.α.) για το 
σχεδιασμό της διαδικασίας ενσωμάτωσης των δράσεων της ΕΕΚ & των ΔΦ σε 
τοπικό επίπεδο. 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενδυνάμωση και/ή υλοποίηση: 

 Μέτρων για την επανένταξη ατόμων που έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο, 
όπως επίσης και μέτρων για την παροχή έγκαιρης υποστήριξης για όσους μόλις 
αποφάσισαν να το εγκαταλείψουν, ενθαρρύνοντάς τους και επιτρέποντάς τους να 
συνεχίσουν τις προγενέστερες σπουδές τους ή να βρούνε πιο ταιριαστές 
εναλλακτικές κατάρτισης. 

 Μέτρων για την πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η γνώμη μας είναι πως το εκπαιδευτικό σύστημα και ιδιαίτερα η ΕΕΚ θα 
πρέπει να αλλάξει τη διδακτική προσέγγιση (περιλαμβάνοντας τις Νέες Τεχνολογίες 
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και τις μαθησιακές αρχές, για να ενσωματώσουν 
και να παρακινήσουν εκ νέου τους NEETs νέους. 

 Νέων μεθοδολογιών και στρατηγικών Επαγγελματικού προσανατολισμού, που θα 
επιτρέψουν στους ΝΕΕΤs να αποκτήσουν την κατάλληλη εργασία και να 
αποφευχθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. 

 Πολιτικών μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, επειδή οι μεταβάσεις είναι οι 
πλέον δύσκολες και αυξάνουν το ρίσκο του να γίνει κάποιος NEET. 

 Μέτρων για την υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της αφαίρεσης των 
εμποδίων από την απασχόληση. Οι μέθοδοι μάθησης και εργασίας των νέων 
κυριαρχούνται από τον κόσμο των μέσων και το έργο πρόκειται να το λάβει υπόψη 
ως προστιθέμενη αξία για νέες στρατηγικές και προσεγγίσεις. 

Το έργο βασίζεται σε ένα διπλό επίπεδο συμπληρωματικών στρατηγικών 
1. Από τη βάση (Bottom-up): εμπλέκοντας τους NEETs σε Φόρουμ και σε Εργαστήρια 

Διαλόγου για να συζητήσουν και να προτείνουν νέες μεθοδολογίες και εργαλεία 
για το σύστημα της ΕΕΚ, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τους σχετικούς δημόσιους 
φορείς, αναφορικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. 

2. Από πάνω προς τα κάτω (Top-down): εμπλέκοντας τα δημόσια και ιδιωτικά 
ενδιαφερόμενα μέρη του συστήματος της ΕΕΚ, των υπηρεσιών απασχόλησης και 
των δημόσιων φορέων σε Αξιολογήσεις Ομοτίμων, προκειμένου να αναλυθεί ο 
αντίκτυπος των καλών πρακτικών. 

Οι ειδικοί και οι ΝΕΕΤs θα αναμετρηθούν στα Dueling Moderator Focus Groups, όπου θα 
υπάρξει σύνθεση των δύο απόψεων (από τη βάση και από πάνω προς τα κάτω), η οποία και 
θα αποτυπωθεί σε Εθνικά Έγγραφα Στρατηγικής 

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ένα Διακρατικό Εργαστήρι με τη συμμετοχή Ευρωπαίων 
ειδικών, εκπροσώπων της ομάδας στόχου των NEETς, των συστημάτων ΕΕΚ, των υπηρεσιών 
απασχόλησης και των σχετικών δημόσιων φορέων. 

Τα αποτελέσματα από το διακρατικό εργαστήρι θα αποτυπωθούν στο Εθνικό Έγγραφο 
Στρατηγικής. 

Θα οργανωθούν 3 επισκέψεις μελέτης με τη συμμετοχή εταίρων και εξωτερικών 
συμμετεχόντων, οι οποίοι θα επιλεχθούν μέσω Πρόσκλησης της Ε.Ε. για επισκέψεις μελέτης, 

προκειμένου μάθουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες αναφορικά με τα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας που προσανατολίζονται στους NEETs. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη αξιοποίηση και η διάχυση των αποτελεσμάτων 
του έργου, συμπεριλάβαμε τα ακόλουθα: 

 Ένα Τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητηθούν τα 
αποτελέσματα του έργου. Θα εμπλέξουμε ιδιωτικά και δημόσια ενδιαφερόμενα 
μέρη, καθώς και επιλεγμένους ειδικούς και διαμορφωτές πολιτικής. 

 3 επισκέψεις μελέτης που συμπεριλαμβάνουν εταίρους και εξωτερικούς 
συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε., οι οποίοι και θα επιλεχθούν μέσω 
Πρόσκλησης για επισκέψεις μελέτης. 

 Συνεδριάσεις εκπαίδευσης και πληροφόρησης για φορείς της ΕΕΚ και ΔΦ, 
προκειμένου να τους δοθεί επιχειρησιακή καθοδήγηση για να υλοποιήσουν τα 
αποτελέσματα του έργου και να συζητήσουν την χρηστικότητα και την 
μεταβιβασιμότητά τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν ένα σχέδιο δράσης για τους NEETs στο τοπικό τους επίπεδο. 

 Μια εργαλειοθήκη για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις προκειμένου να παρέχουν 
πρακτική πληροφόρηση και καθοδήγηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
σχεδίου δράσης το οποίο επικεντρώνεται στους ΝΕΕΤs μέσω της ΕΕΚ, των 
συστημάτων πρόνοιας και των κέντρων και υπηρεσιών Απασχόλησης σε 
συγκεκριμένα πλαίσια. 

  

ΜΕΘΟΔΟΙ 

Φόρουμ Διαλόγου 

Τα Φόρουμ Διαλόγου είναι δικτυακά φόρουμ, δηλαδή εικονικές περιοχές διαλόγου, 
ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα του ΝΝΝ, στα οποία η νεολαία μπορεί να συνδεθεί 
προκειμένου να βρει πληροφορίες και να συμμετάσχει σε συζητήσεις.  
Μέσω της συμμετοχής τους σε αυτά τα Φόρουμ τα οποία είναι διαθέσιμα στα εθνικά 
τμήματα της ιστοσελίδας του ΝΝΝ στις αντίστοιχες εθνικές τους γλώσσες (Αγγλικά, Ιταλικά, 
Ισπανικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά ή Ρουμανικά), οι ΝΕΕΤs έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν 
τις ιστορίες τους αναφορικά με αποτυχημένες εμπειρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και/ή  
εργασίας, να εξηγήσουν το πώς αντιλαμβάνονται την ΕΕΚ, τις υπηρεσίες απασχόλησης και το 
αντίστοιχο σύστημα δημοσίων φορέων, καθώς και να αναγνωρίσουν αδυναμίες, τα δυνατά 
σημεία και πιθανές βελτιώσεις αναφορικά με τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους. Τα 
Φόρουμ Διαλόγου δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να ανταλλάξουν 
ιδέες και να συζητήσουν προβλήματα. 
Όλα τα Φόρουμ ελέγχονται εκ των προτέρων, κάτι που σημαίνει πως το προσωπικό του 
έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει μηνύματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με τις 
αρχές του NNN.  
 
 

http://www.netnotneet.eu/methodologies/
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Εργαστήρια Διαλόγου των ΝΕΕΤs 
 
Οι νέοι που συμμετέχουν στο ΝΝΝ θα συμμετάσχουν επίσης σε 3 Εργαστήρια διαλόγου για 
ΝΕΕΤs, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα του εταιρικού σχήματος (Ιταλία, 
Ισπανία, Ιρλανδία, Τουρκία, Ελλάδα και Ρουμανία), όπου τα δεδομένα για τους ΝΕΕΤs είναι 
ιδιαίτερα ανησυχητικά και απαιτούνται νέες στρατηγικές.  
Τα Εργαστήρια θα προετοιμαστούν μέσω των αφιερωμένων σε αυτά Φόρουμ Διαλόγου, στα 
οποία οι νέοι που βρίσκονται στην κατάσταση ΝΕΕΤ μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες 
τους, να συζητήσουν θέματα όπως γιατί σταμάτησαν να ψάχνουν για δουλειά, γιατί δεν 
έχουν ασχοληθεί με τα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αποφάσισαν να 
εγκαταλείψουν το σχολείο ή τα σεμινάρια κατάρτισης πριν αποκτήσουν το δίπλωμα και 
χωρίς να εργάζονται ήδη κ.α. 
Ξεκινώντας από αυτά τα δεδομένα και σε συνάφεια με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, 
οι ΝΕΕΤs θα συναντηθούν σε Εργαστήρια διαλόγου τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε 
τοπικό επίπεδο και θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε  προτάσεις και υποδείξεις προς 
τους διαμορφωτές πολιτικής. Αυτές οι προτάσεις και υποδείξεις θα παρουσιαστούν στα 
τοπικά Dueling Focus Groups.  

Dueling Moderator Focus Groups 

Τι είναι το dueling moderator focus group? 
Σε ένα dueling moderator focus group δύο ξεχωριστές ομάδες ερωτώνται για τις αντιλήψεις 
τους, τα πιστεύω τους και τις απόψεις τους για ένα συγκεκριμένο θέμα και λαμβάνουν 
αντίθετες πλευρές στη συζήτηση. Εμπεριέχει δύο συντονιστές, οι οποίοι λαμβάνουν 
αντίθετες πλευρές για ένα θέμα και το συζητούν περαιτέρω. 
  
Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που αυτό είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο… 
Και οι δύο πλευρές της ομάδας προβληματισμού παίζουν το «δικηγόρο του διαβόλου» και 
και οι δύο συμμετέχουν στη συζήτηση.  
Ο ένας συντονιστής διασφαλίζει ότι η ομάδα προβληματισμού εξελίσσεται ομαλά και η 
πορεία της καταγράφεται, ενώ ο άλλος συντονιστής διασφαλίζει ότι τα θέματα αναλύονται 
πλήρως και δε χάνεται κανενός είδους πληροφορία. 
  
Οι συντονιστές του Dueling Moderator Focus Groups… 
…δε λένε πολλά κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ρόλος τους είναι να καθοδηγούν και να 
παρακινούν τη συζήτηση και την πορεία της ομάδας προβληματισμού, εισάγοντας  πολύτιμη 
πληροφορία (από την Αξιολόγηση Ομοτίμων και τα Εργαστήρια Διαλόγου) στη συζήτηση και 
οδηγώντας την προς τη σωστή κατεύθυνση. 
 
Ο κύριος στόχος του dueling moderator focus group… 
…δεν είναι να κυριαρχηθεί από κάποιον ιδιαίτερα ισχυρογνώμονα, αλλά να ανοίξει νέες 
δυνατότητες για δημιουργικές συζητήσεις τις οποίες δεν είχε σκεφθεί κανείς πιο πριν! 
…είναι να φωτίσει νέους τρόπους σκέψης. Μια αντίθετη ιδέα που προστίθεται στο μείγμα 
συχνά διευκολύνει τις νέες ιδέες! 
 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

CIOFS-FP (συντονιστής εταίρος) - Ιταλία 

Το CIOFS-FP (συντονιστής εταίρος) είναι μία μη-κερδοσκοπική εταιρία η οποία δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στον Κόσμο της Εργασίας και την Επαγγελματική Κατάρτιση. Καλύπτει ένα εύρος 
δραστηριοτήτων στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, καθοδήγησης, κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και υπηρεσιών προς τις τοπικές επιχειρήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Το CIOFS-FP είναι μέλος εθνικών και διακρατικών δικτύων και διεξάγει ερευνητικές δράσεις, 
καθώς και εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα.www.ciofs-fp.org 

Provincia di Livorno Sviluppo - Ιταλία 

Το Provincia di Livorno Sviluppo είναι φορέας για την ανάπτυξη, έρευνα και δράσεις 
εκπαίδευσης στην Επαρχία του Λιβόρνο, με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η αποστολή του είναι η υλοποίηση πολιτικών που είναι χρήσιμες 
για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί εκπαιδευτικό φορέα πιστοποιημένο από την 
Περιφέρεια Τοσκάνης για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τα Κοινοτικά 
Προγράμματα και πρωτοβουλιών, των οποίων τα κεντρικά θέματα είναι: 

 Εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση, 

 Ισότητα των δύο φύλων,  

 Τοπικές στρατηγικές απασχόλησης και 

 Ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εθνική και διακρατική συνεργασία 

 http://www.provincialivornosviluppo.it/ 

The City Council of Valencia - Ισπανία 

Το City Council of Valencia στηρίζει μέσω του FCVPE (Fundación CV Pacto Empleo Valencia) 
εργαζόμενους με λιγότερες ευκαιρίες, παρέχοντάς τους θέσεις εργασίας, κατάρτιση και 
εργασιακή ενσωμάτωση.www.fcvpe.es 

MetropolisNet EEIG 

Το MetropolisNet EEIG είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο με βάση τη Γερμανία, το οποίο 
απαρτίζεται από αστικές οργανώσεις και εταιρικά σχήματα τα οποία εμπλέκονται στην 
κοινωνική ενσωμάτωση και σε τοπικές στρατηγικές της αγοράς εργασίας σε μεγάλες 
Ευρωπαϊκές πόλεις. Τα μέλη του θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης και της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης ουσιώδεις παράγοντες για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των 
αστικών περιοχών.www.metropolisnet.eu 

 

http://www.ciofs-fp.org/
http://www.provincialivornosviluppo.it/
http://www.fcvpe.es/
http://www.metropolisnet.eu/
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Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας -
Ελλάδα 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
(Ελλάδα) είναι μία από τις 13 αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικητικές δομές του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Οι κύριοι στόχοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης: 

 Υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες εκπαιδευτικές δομές της περιφέρειας 

 Διεύθυνση, συντονισμός και παρακολούθηση των σχολικών συμβούλων 

 Είναι υπεύθυνη για την ενδο-εταιρική κατάρτιση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 Διεξάγει εκπαιδευτική έρευνα 

 Συνεργασία με σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη για την καινοτομία στον κλάδο της 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Υπηρεσίες Απασχόλησης, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημοτικά Κέντρα 
Κατάρτισης κ.α. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση σε τέσσερις νομούς (Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας) και 
εκπροσωπεί 1.200 σχολικές μονάδες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό (δάσκαλοι, εκπαιδευτές, 
διευθυντές σχολείων κ.α.) και το διοικητικό προσωπικό ανέρχονται περίπου στις 12.000. 
Στοιχεία επαφής: Ελένη Αναστασοπούλου – Όλγα Καφετζοπούλου, e-mail: 
euprojects@thess.pde.sch.gr, http://thess.pde.sch.gr/jm/index.php 
 
Mardin Governorship - Τουρκία 

Το Mardin Governorship – Provincial Directorate of Social Studies and Project Management 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό Φορέα Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνικών Σπουδών και 
Διοίκησης Έργου Δημόσιας Τοπικής Διοίκησης. Βρίσκεται στην προνομιακή θέση να 
ωφελείται από το έργο, καθώς η Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικών Σπουδών και 
Διοίκησης Έργου αποτελεί σημαντικό τμήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους σχετικούς 
φορείς. Ο στόχος του είναι να διοικήσει φορείς που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε., είναι κοσμικοί, ελεύθεροι και δημοκρατικοί και διαπρέπουν στις γνώσεις και την 
επιστήμη.www.abmar.gov.tr 

Association for Lifelong Learning - Ρουμανία 

Το Association for Lifelong Learning (AIP) είναι ΜΚΟ που έχει την έδρα της στο Ιάσιο και έχει 
σαν κύρια δραστηριότητα την προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης της δια βίου μάθησης. 
Οι δράσεις που αναπτύσσονται από το AIP καταδεικνύουν το συνεχές μεγάλο ενδιαφέρον 
του για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και των κοινών, Ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προδιαγραφών για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.www.asinvperm.ro 

 

 

BALLYMUN JOB CENTRE - Ιρλανδία 

Το BALLYMUN JOB CENTRE, το οποίο βρίσκεται στο Δουβλίνο, δημιουργήθηκε το 1986 σε 
απάντηση της κοινότητας σε μία χρόνια κατάσταση ανεργίας. Η αποστολή του BJC είναι να 
βελτιώσει τις δεξιότητες και τις εργασιακές βλέψεις των ατόμων στο Ballymun και να 
προωθήσει το εργατικό δυναμικό του Ballymun στους εργοδότες. Ο ευρύτερος στόχος του 
BJC είναι να παρέχει στα άτομα περισσότερες εργασιακές επιλογές και την ευκαιρία να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους, να αυξήσουν τα έσοδά τους και να μειώσουν την 
ευπάθειά τους αναφορικά με τη φτώχεια. Το BJC παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών για 
να δημιουργήσει μονοπάτια τα οποία οδηγούν είτε σε περαιτέρω κατάρτιση και εκπαίδευση 
ή απασχόληση για τα εγγεγραμμένα  μέλη και επαγγελματικές, δωρεάν υπηρεσίες προς τους 
εργοδότες για να τους βοηθήσει στην εύρεση προσωπικού.www.bmunjob.ie 

City of Dublin Education and Training Board - Ιρλανδία 

Το City of Dublin Education and Training Board (CDETB) παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης 
στην πόλη του Δουβλίνου από το 1939. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν 22 σχολεία και 
κολλέγια, 10 Κέντρα Νέων, 7 φυλακές, έναν φορέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων του CDETB ο 
οποίος λειτουργεί σε πέντε διαφορετικές περιοχές, μια υπηρεσία νέων που λειτουργεί σε όλη 
την πόλη και μια σειρά εξειδικευμένων προγραμμάτων.  
Από την 1

η
 Ιανουαρίου 2014 η κατάρτιση η οποία γινόταν από το FAC (Εθνική Υπηρεσία 

Κατάρτισης της Ιρλανδίας) μεταφέρθηκε στα Συμβούλια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
www.cdvec.ie 
 
Aarhus Social and Health Care College - Δανία 

Το Aarhus Social and Health Care College είναι εκπαιδευτικός φορέας ΕΕΚ στο χώρο της ΕΕΚ, 
ο οποίος προσφέρει μικρής διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα στο τον χώρο της υγείας 
και πρόνοιας στη Δανία. Προσφέρει βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχευση τη 
φροντίδα όλων των πληθυσμιακών ομάδων και συμπληρωματικά προγράμματα κατάρτισης 
για το επαγγελματικό προσωπικό των φορέων φροντίδας.www.sosuaarhus-international.com 

 Jobbtorg Stockholm - Σουηδία 

Το City of Stockholm εργάζεται πυρετωδώς για τη μείωση της αποξένωσης ανάμεσα στους 
νέους. Είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη προτεραιότητα το οποίο εμπλέκει αρκετούς δημόσιους 
φορείς και τις διοικήσεις τους. Ο παράγοντας επιτυχίας του Σουηδικού Μοντέλου είναι η 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη μεθόδων και δραστηριοτήτων, η στενή συνεργασία ανάμεσα σε 
διαφορετικές πρωτοβουλίες και η εστίαση στις ανάγκες των νέων. 
http://www.stockholm.se/Arbete/Ung-utan-jobb 
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