“Et netværk for NEET mobilitet”
NET-NEET

Projektet NET-NEET1 arbejder med erhvervstræning, inklusion og netværk for udsatte unge.
Det involverer 15 organisationer i 6 europæiske lande - Frankrig, Italien, Spanien, Grækenland,
Tyskland og Danmark - og er finansieret af Erasmus+. Fra Danmark deltager Det Italienske
Handelskammer og Københavns Kommunes Ungdomsskole.
Målet med projektet er at fremme muligheden for arbejdsophold (mobiliteter) for unge med
færre kompetencer, primært i udlandet. Opholdene skal styrke de unges kernekompetencer og
livsfærdigheder og skal primært ske i små og mellemstore lokale virksomheder indenfor
erhvervsområder, der er i udvikling.
Helt præcist ønsker vi at:
 udvikle et mobilitetsmodel for udsatte unge - en model for gennemførsel af
arbejdsophold for unge mennesker, der har få arbejdserfaringer og behov for at udvikle
deres sociale, personlige og faglige kompetencer i forhold til det at kunne varetage et
arbejde


udvikle et netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer,
som vil bidrage til, at disse unge kan få arbejdserfaringer på en ny og inkluderende
måde. Mobilitetsoplevelsen skal ikke blot kunne udvikle deres erhvervsevner, men også
styrke deres livsfærdigheder

Målgruppen er udsatte unge, som på baggrund af personlige, sociale eller økonomiske forhold er
dårligt stillet uddannelsesmæssigt. Det er unge med udfordringer hvad både angår deres faglige,
personlige og sociale kompetencer, og mange har begrænset viden om samfund og kultur,
begrænsede færdigheder på fremmedsprog og svært ved at tage initiativ og overkomme
udfordringer. Af disse årsager har de brug for en anderledes form for støtte og muligheder for at
lære på andre måder.
Det betyder, at et mobilitetsprogram, der henvender sig til denne gruppe, nødvendigvis skal
inkludere mere end blot forbedring af faglige evner: Mobilitetsopholdet skal fremme deres
livsfærdigheder, lære dem, hvordan man tilpasser sig forskellige situationer og hjælpe dem med
håndtere hverdagens krav og udfordringer på en hensigtsmæssig måde.

1

NEET er forkortelse for Not in Education, Employment or Training og bruges synonymt med begrebet udsatte
unge i Danmark.

Vi vil særligt fokusere på tre områder, der er grundlæggende for beskæftigelse og social
inklusion:


Det følelsesmæssige område – øge evnen til at håndtere følelsesmæssige udfordringer



Det kognitive område – udvikle færdigheder som problemløsning, beslutningstagning,
kritisk tænkning og kreativitet
Det sociale område - udvikle færdigheder som medfølelse, effektiv kommunikation og
opbygning af relationer



For at nå disse mål ønsker vi i hvert partnerland at skabe et netværk af virksomheder og
iværksættere, der kan tage imod de unge og levere træning, uddannelse og inklusion og af
uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, som har kontakt til målgruppen.
Vi inviterer alle interesserede til at arbejde sammen med os i realiseringen af projektet ved at:
1) Bidrage til den elektroniske platform, der vil blive oprettet til projektets netværk.

Virksomheder vil kunne præsentere sig og indsætte videoer, billeder og kommentarer om
virksomhed og unge vil blandt andet kunne fortælle om deres mobilitetserfaringer.
2) Deltage i projektets events
3) Hjælpe os med at udvikle en model for gennemførsel af mobiliteter (arbejdsophold) til

målgruppen
Den udviklede model vil inkludere forberedelse, gennemførsel og opsamling på forløbet.
Modellen blive beskrevet i en vejledning og vil blive afprøvet af 15 unge mennesker fra de 6
partnerlande.
For mange af disse unge mennesker vil erhvervserfaring sammen med en rejse til et helt andet
land være noget helt nyt. Derfor er processen meget vigtig og kan være sårbar. Begejstringen
over at være på et nyt sted kan hurtigt blive erstattet af frygt eller hjemve. Derfor vil projektet
også inkludere træning af tutorer, der kan være en støtte for de unge undervejs i forhold til
eventuelle sproglige, psykologiske og følelsesmæssige problemer eller
tilpasningsvanskeligheder, de måtte komme ud for.
Gennem dette projekt og oprettelsen af et netværk og af en velstruktureret mobilitetsmodel, vil
også disse unge mennesker få mulighed for arbejdsophold i udlandet, der vil kunne forbedre
deres evner og kompetencer og reducere uddannelseskløften til deres jævnaldrende – en kløft
som, hvis der ikke bygges bro over den, kan få alvorlige konsekvenser for de unges liv, både
socialt og arbejdsmæssigt.
Kontakt:
Københavns Kommunes Ungdomsskole: Birgitte A. Bojko, bibojk@ungdomsskolen.kk.dk

