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Προβολές στο Πρόγραμμα
Το Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε ένα ταξίδι: Μια κοινή
προσπάθεια μεταξύ 12 εταίρων από 4 Μεσογειακές χώρες
και τη Νορβηγία, χρηματοδοτούμενη από τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο και τη Νορβηγία, με στόχο να ερευνηθούν
τα χαρακτηριστικά της νεανικής ανεργίας και να εξεταστούν
βιώσιμες λύσεις. Το πρόγραμμα με τίτλο “A place for Youth
in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for
NEETs” (YOUTHShare) συνδυάζει μια σε βάθος ανάλυση της
σημερινής ανεργίας με πιλοτική εξέταση ειδικά
σχεδιασμένων λύσεων. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι
η δημιουργία ενός παραδείγματος για διαμορφωτές
πολιτικών, τοπικές αρχές, επιμελητήρια, επιχειρήσεις και
άλλους ενδιαφερόμενους, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε
μη προνομιούχες περιοχές.
Πολλές περιοχές της Νότιας Ευρώπης βρίσκονται ανάμεσα στις πλέον πληττόμενες από την οικονομική κρίση.
Ωστόσο, η ανεργία δεν επηρεάστηκε μόνο από την κρίσης. Αποτελεί ένα σχεδόν δομικό χαρακτηριστικό περιοχών
όπως η Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, η Νότια Ιταλία, η Κύπρος και η Ισπανία.
Επιπλέον, ανάμεσα στον ευρύτερο άνεργο πληθυσμό αυτών των χωρών, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης,
απασχόλησης ή κατάρτισης (NEETs) και ειδικότερα εκείνοι που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 25 και 29
ετών, αντιμετωπίζουν πιεστικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, η ιδιαίτερη γεωγραφία της
περιοχής δημιουργεί ένα «τοξικό μείγμα». Από τη μία μεριά αυτές οι περιοχές αποτελούν σημεία εισόδου των
μεικτών μεταναστευτικών ροών, οι οποίες, μέσω της διαχείρισης των ανθρωπιστικών ζητημάτων, εντείνουν την
οικονομική πίεση. Από την άλλη μεριά, η νησιωτικότητα και το ορεινό περιβάλλον δυσχεραίνουν την κινητικότητα,
την επικοινωνία και τη διαχείριση πόρων.
Το έργο YOUTHShare στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με κοινωνικά καινοτόμες λύσεις. Η κρίση, πέρα
από τα προβλήματα, έχει αποκαλύψει ανθεκτικούς οικονομικούς τομείς όπως η γεωργία, η διαχείριση αποβλήτων
και ο τουρισμός. Βασιζόμενο σε αυτή την γνώση, σε συνδυασμό με διεθνείς συνεργασίες και συντονισμένες
παρεμβάσεις, το έργο YOUTHShare θα αναπτύξει νέες, εμπειρικά βασισμένες, λύσεις στα παρακάτω πεδία:
•
•
•

Εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων (γυναίκες και μετανάστες NEETs) σε τοπικά ανθεκτικούς τομείς
Ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού
Εδραίωση επιρροής μακράς διάρκειας μέσω της συμπλοκής ενδιαφερομένων μερών, Ερευνητικών Κέντρων
και Κέντρων Απασχόλησης.

Το YOUTHShare θα χρησιμοποιήσει μια ολιστική μεθοδολογία η οποία εξελίσσεται από το τοπικό στο παγκόσμιο
επίπεδο και αντίστροφα. Κινητοποιεί ανθεκτικούς τοπικούς οικονομικούς τομείς συνδυασμένους με κατάλληλα προ-

σαρμοσμένες καλές πρακτικές. Η παρέμβαση του έργου YOUTHShare αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων
των NEETs στην αγορά εργασίας μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού και της κοινωνικής οικονομίας.
Το έργο YOUTHShare εφαρμόζεται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από 12 εταίρους που οργανώνονται σε τρεις
ομάδες, με την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου εταίρου:
Πανεπιστήμια και Ερευνητικοί Οργανισμοί
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα – Lead Partner
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Κύπρου

Catholic University of Murcia, Ισπανία

Sistema Turismo, Ιταλία

Εκπαιδευτικοί και Συμβουλευτικοί Οργανισμοί
Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, Ελλάδα
Centre for the Advancement of Research and Development in Educational
Technology, Κύπρος
GAL La Cittadella del Sapere, Ιταλία

Educational Association for Integration and Equality, Ισπανία

Επιμελητήρια και Οργανισμοί Δικτύωσης Επιχειρήσεων
Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα

Υπηρεσία Συνεταιρισμών, Κύπρος

Territorial Association Communita Montana Alto Bassento, Ιταλία

Εξειδικευμένος Εταίρος
Fafo, Institute for Labour and Social Research, Νορβηγία

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ και Νορβηγίας
Το έργο “A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs” (YOUTHShare)
χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω των Χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας του
Ταμείου για τη Νεανική Εργασία. Ο προϋπολογισμός που ανέρχεται σε 2.125.185,33€ θα καλυφθεί από τον
παραπάνω Χρηματοδοτικό Μηχανισμό σε ποσοστό 84,48%.
Οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας
προς μια πράσινη, ανταγωνιστική και ανοιχτή Ευρώπη.
Υπάρχουν δύο στόχοι: η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, και η ενδυνάμωση των
διμερών σχέσεων μεταξύ των δωρητριών χωρών και 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική και Νότια
Ευρώπη και Βαλτική. Οι τρεις δωρήτριες χώρες συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Συμφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι δωρήτριες έχουν διαθέσει €3.3 δισεκατομμύρια μέσω διαδοχικών
προγραμμάτων χορηγήσεων από το 1994 έως το 2014.

Για την περίοδο 2014-2021, οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας ανέρχονται σε €2.8 δισεκατομμύρια. Οι προτεραιότητες
για αυτή την περίοδο είναι:
#1 Καινοτομία, Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανταγωνιστικότητα
#2 Κοινωνική Ενσωμάτωση, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας
#3 Περιβάλλον, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή και Οικονομία Μειωμένης Χρήσης Άνθρακα
#4 Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών, Καλή Διακυβέρνηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα
#5 Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Το δικαίωμα συμμετοχής στις Χορηγίες συμβαδίζει με τα καθορισμένα κριτήρια από το Ταμείο Συνοχής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται σε κράτη-μέλη στα οποία το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ανά κάτοικο είναι
λιγότερο από το 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το χορηγικό σχήμα ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελείται από δύο χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Οι χορηγίες ΕΟΧ
συγχρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία κατ’ αναλογία του ΑΕΠ τους. Οι χορηγίες
Νορβηγίας χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τη Νορβηγία.
Μέχρι το τέλος της προηγούμενης χρηματοδοτικής περιόδου (2009-2014) οι χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας
χρηματοδότησαν 7075 έργα. 88% των ολοκληρωμένων έργων είχαν θετικά αποτελέσματα και πιθανώς να
συνεχιστούν πλέον της καθορισμένης περιόδου χρηματοδότησης.

Το Επιστημονικό Θέμα

Κατανοώντας της Κοινωνική Οικονομία
Ένας από τους άξονες παρέμβασης του έργου YOUTHShare για την ενσωμάτωση των NEETs στην αγορά εργασίας
είναι εκείνος της κοινωνικής οικονομίας.
Η κοινωνική οικονομία δεν αποτελεί καινούριο όρο ούτε επιχειρησιακή στρατηγική. Αναπτύσσεται μέσα στην ιστορία
της επιχειρηματικότητας παράλληλα με τις τυπικές επιχειρησιακές πρακτικές. Αυτό που διαφοροποιεί την κοινωνική
οικονομία από τους άλλους τύπους των επιχειρήσεων είναι μια σειρά κοινών χαρακτηριστικών:
# Προτεραιότητα ατόμου και κοινωνικού σκοπού έναντι κεφαλαίου
Τα βασικά στοιχεία αυτών των εταιρειών είναι τα μέλη και οι
εργαζόμενοί της. Ολόκληρη η επιχείρηση περιστρέφεται γύρω από
την ευημερία τους σε βάρος του κεφαλαίου, σε τέτοιο βαθμό ώστε
να παραμένει βιώσιμη.
# Εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή
Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας είναι εξ ορισμού ανοιχτοί σε νέα
μέλη. Η προτεραιότητα στο ανθρώπινο παρά σε οποιοδήποτε άλλο
είδος κεφαλαίου, συνεπάγεται τον υπολογισμό της ανάπτυξής τους
με την επέκταση του ανθρώπινου κεφαλαίου.
# Δημοκρατική διοίκηση
Απαραίτητη προϋπόθεση της ανοιχτής συμμετοχής αποτελεί η δημοκρατική διοίκηση. Ο κανόνας «μια μετοχή
ισοδυναμεί με μια ψήφο» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μόνο μια μετοχή, οδηγεί σε
περιεκτικές και συμμετοχικές πολιτικές σχετικά με τη διαχείριση/διοίκηση της επιχείρησης.
# Συνδυασμός των συμφερόντων των μελών και του γενικού συμφέροντος
Σκοπός της κοινωνικής οικονομίας είναι η κάλυψη κοινωνικών και κοινών αναγκών με οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Χωρίς την ανάγκη για χορηγίες ή επιδοτήσεις, ένας φορέας κοινωνικής οικονομίας
προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θεωρείται απαραίτητη από τους χρήστες που πληρώνουν για αυτή.
# Εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας
Το γεγονός ότι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας προσφέρουν προς το γενικό συμφέρον και επιπλέον ότι οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι είναι επίσης μέτοχοι, ενισχύουν τις αξίες της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του οργανισμού και την
κοινή ευθύνη απέναντι στην επιχείρησή τους.
# Αυτόνομη διαχείριση και ανεξαρτησία από δημόσιες αρχές
Ως μια προσπάθεια «από τα κάτω», οι φορείς κοινωνικής οικονομίας παραμένουν ανεξάρτητοι από δημόσιους
φορείς, ώστε να εξυπηρετήσουν το γενικό συμφέρον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι φορείς κοινωνικής
οικονομίας δεν υποκαθιστούν το κράτος, ενώ παράλληλα δεν επιδιώκουν το κέρδος και τη συσσώρευση κεφαλαίου.
Εκπροσωπούν τη χειραφέτηση από δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις.
# Επανεπένδυση των κερδών για βιώσιμη ανάπτυξη
Το βασικό στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας είναι η διαρκής επανεπένδυση των κερδών στον φορέα επιτρέποντας
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευημερία του ανθρώπινου παράγοντα και την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.
Κάθε νομική οντότητα που ακολουθεί τα παραπάνω αποτελεί φορέα κοινωνικής οικονομίας. Συνεταιρισμοί,
επικουρικά ταμεία, ενώσεις, ιδρύματα, κοινωνικές επιχειρήσεις, είτε μικρομεσαίες είτε πολυεθνικές εταιρείες,
αποτελούν ήδη μέρος της κοινωνικής οικονομίας διαταράσσοντας τα εδραιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα.
Στην ΕΕ των 27, πάνω από 207,000 συνεταιρισμοί ήταν οικονομικά ενεργοί το 2009, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα,
το χρηματοπιστωτικό τομέα, το λιανικό εμπόριο και τη στέγαση. Παρέχουν απασχόληση σε 4.7 εκατομμύρια
εργαζόμενους, και έχουν 108 εκατομμύρια μέλη. Το 2006 αντιπροσώπευαν πάνω από το 4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

Παρουσίαση των Εταίρων

Επικεφαλής Εταίρος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το πρόγραμμα YOUTHShare είναι δομημένο με βάση ένα τετραμερή καταμερισμό εργασίας. Μια ομάδα
πανεπιστημίων/ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης ήδη διεξάγουν την απαραίτητη έρευνα και ανάλυση των
ανθεκτικών αλυσίδων αξίας και των κοινωνικών χαρακτηριστικών των NEETs στον Μεσογειακό Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο. Μια ομάδα επαγγελματικών και εκπαιδευτικών οργανισμών θα καταρτίσουν NEETs σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές όπως θα προκύψουν από την έρευνα, ενώ ένα δίκτυο επιμελητηρίων, ΜΚΟ και
δημοσίων αρχών θα υποστηρίξει τη μαθητεία των πρώην NEETs και τη δημιουργία των δικών τους κοινωνικών
επιχειρήσεων. Το project τελεί υπό την εξειδικευμένη καθοδήγηση του FAFO, Institute for Labour and Social Research
από τη Νορβηγία.
Το έργο έχει ως επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1984 και ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο
6 πανεπιστημιακών μονάδων διασκορπισμένων στα νησιά του Αιγαίου. Η εδαφική ασυνέχεια των νησιών έχει
διαμορφώσει τον χαρακτήρα του πανεπιστημίου με πολλούς τρόπους.

Τα τμήματά του καλύπτουν μια ευρεία γκάμα επιστημονικών κλάδων από την επιστήμη της Διατροφής (Λήμνος), τη
Γεωγραφίας, τις Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Λέσβος), την Οικονομική Επιστήμη, τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και Πληροφορική (Χίος), τις επιστήμες Μηχανικού (Σύρος), έως τις Εκπαιδευτικές Επιστήμες και τις
Μεσογειακές Σπουδές (Ρόδος).
Συγχρόνως το δίκτυο των ακαδημαϊκών μονάδων στα διαφορετικά νησιά καθιστούν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
επικεφαλής στη χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διοίκηση. Η εξέλιξη της ασύγχρονης και τηλε-εκπαίδευσης, της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολλών άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εφαρμόζονται ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το Πανεπστήμιο ως Περιφερειακός Φορέας Καινοτομίας στις νησιωτικές και
παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, με πάνω από 90 ερευνητικά εργαστήρια με ποικίλες δραστηριότητες σε πολλά
ερευνητικά πεδία, κάποια από τα οποία είναι καίριας σημασίας για το έργο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν καινοτομεί
απλά· η λειτουργία του εξαρτάται από την καινοτομία.

Σε αυτή τη βάση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποίησε από το 1985 πάνω από 2400 έργα, συνολικού
προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων Ευρώ. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται
στα 10 εκατομμύρια Ευρώ, 50% εκ των οποίων κατευθύνονται στην έρευνα, έχει πάνω από 700 εργαζόμενους και
15.000 φοιτητές, που το κάνει το καλύτερο ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια για το 2016, σύμφωνα με την
εξωτερική αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Νέα του Προγράμματος

Εναρκτήρια Συνάντηση
Η εναρκτήρια συνάντηση της 27ης Νοεμβρίου 2018 σήμανε την έναρξη του προγράμματος YOUTHShare.
Αντιπρόσωποι από του 12 εταίρους του προγράμματος συναντήθηκαν στην Αθήνα για να οργανώσουν, να
σχεδιάσουν και να συζητήσουν.
Η εντατική συνεργασία, που φιλοξενήθηκε στο ιστορικό κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών,
διήρκησε όλη την ημέρα.

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης, ο υπεύθυνος προγράμματος, ο υπεύθυνος επικοινωνίας και ο οικονομικός
υπεύθυνος, ανέλυσαν λεπτομερώς τους στόχους, το σχεδιασμό και την οργάνωση του έργου στους αντίστοιχους
τομείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Φορέα Χρηματοδότησης και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.
Στο δεύτερο μέρος, οι υπεύθυνοι του κάθε εταίρου ανέπτυξαν την εμπειρία, την αποστολή και το όραμα των
οργανισμών τους. Επίσης, διατύπωσαν τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο σχεδιάζουν να εκτελέσουν τις
δραστηριότητες που έχουν αναλάβει. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας με εποικοδομητική
ανατροφοδότηση και ανάπτυξη νέων στρατηγικών στην εφαρμογή του προγράμματος YOUTHShare.

Νέα του Προγράμματος

Προβολή και Επικοινωνία
Από το Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο 2019, ο εταίρος στο έργο GAL - La Cittadela del Sapere προετοίμασε
την εταιρική ταυτότητα του YOUTHShare. Ο Enzo Carnevale και ο υπεύθυνος του GAL, Nicola Vita, με την καθοδήγηση
του υπεύθυνου επικοινωνίας του προγράμματος, στη βάση μιας ιδέας του κ. Μιχάλη Καβουκλή, δημιούργησε τον
λογότυπο του έργου και ολοκλήρωσε το visibility kit. Πρόκειται για μια ευρεία γκάμα υλικού, το οποίο είναι έτοιμο
να παραχθεί από όλους τους εταίρους του έργου, καθιερώνοντας την αναγνωρισιμότητα της εταιρικής ταυτότητας
και τη διάδοση των στόχων του έργου YOUTHShare. Το visibility kit είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς είναι το
χειροπιαστό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων, των NEETs και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Τον Φεβρουάριο 2019 οι υπεύθυνοι
ψηφιακής υποστήριξης, Ιωάννης Δήμου
και Γαβριήλ Χιωτέλλης, ολοκλήρωσαν τον
ιστότοπο του έργου. Ο ιστότοπος
προβάλλει
όλες
τις
απαραίτητες
λεπτομέρειες του έργου αποτελώντας
σημείο αναφοράς για το έργο YOUTHShare
και
σημείο
πληροφόρησης
για
ενδιαφερόμενους, NEETS, αρχές και
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο ιστότοπος προβάλλεται στο URL
www.youthsare-project.org
και
εξελίσσεται
συνεχώς.
Ανανεώνεται
εβδομαδιαίως με τις τελευταίες εξελίξεις
του έργου, νέα από σχετικά πεδία
πολιτικής, έρευνας και άρθρα γνώμης. Η
σελίδα του έργου YOUTHShare στο
facebook,
@youthshareproject,
συμπληρώνει τη στρατηγική της άυλης
επικοινωνίας,
αντανακλώντας
τις
ανανεώσει
του
ιστοτόπου
είτε
προβάλλοντας πιο σύντομες πληροφορίες.

Ο σχεδιασμός της επικοινωνίας του έργου
YOUTHShare εξελίσσεται μέσα από την
καθημερινή συνεργασία του υπεύθυνου
και των λειτουργών επικοινωνίας του
έργου με τον διευθυντή επικοινωνίας του
Διαχειριστή Χρηματοδότησης, κ. Mateusz
Wisniewski.

Νέα του Προγράμματος

Διάχυση
Από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του έργου YOUTHShare εφαρμόζεται μία εντατική στρατηγική διάχυσης.
Τον Ιανουάριο του 2019 η Υποψήφια Διδακτόρισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έφη Εμμανουήλ συμμετείχε στο 6th
Winter Research Methodology School in Urban studies and Spatial Planning: Research Approaches and Methods στη
Φλωρεντία της Ιταλίας (17-18.01.2019)
Η Έφη λαμβάνει υποτροφία από το έργο YOUTHShare και η έρευνά της συμβάλλει στην παράδοση ενός διεθνούς
δικτύου έρευνας σχετικά με την απασχόληση στη μεσογειακές χώρες του ΕΟΧ. Εστιάζει στη μεθοδολογία των μελετών
επιπτώσεων με θέμα τις εργασιακές πολιτικές.

Το Μάρτιο του 2019 ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του έργου, Δρ. Ιωάννης Παπαγεωργίου, θα παραδώσει μία
παρουσίαση με τίτλο “Beyond the Economic Miracle/Trauma: NEETs in Southern Europe” στο 7ο Τριήμερο για
Ευρώπη, Επιχειρηματικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Ρόδο της Ελλάδας (19-21.03.2019). Η παρουσίασή του
βασίζεται σε μια πολιτικο-οικονομική θεώρηση της κρίσης στη Νότια Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τα πρώτα ευρήματα
της διεξαγόμενης έρευνας στα πλαίσια του έργου YOUTHShare.
Τον Ιούνιο του 2019 η Αθηνά Αβαγιανού και η Έφη Εμμανουήλ, αμφότερες Υποψήφιες Διδακτόρισσες με υποτροφία
από το έργο YOUTHShare, θα είναι οι βασικές συγγραφείς των παρουσιάσεις στο συνέδριο The Social Sciences today.
Dilemmas and perspectives beyond the crisis (Μυτιλήνη, Ελλάς 06-09.06.2019) με τίτλους:
“Policies promoting Social and Sharing Economies in Mediterranean European Economic Area (MED EEA);
a literature review focusing on youth unemployment and NEETs” και
“Young people not in employment, education or training (NEET) in the Mediterranean EU South: a
study of the phenomenon for the recent crisis”
Οι έτεροι συγγραφείς των δύο παρουσιάσεων είναι επίσης μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου YOUTHShare.
Συγκεκριμένα οι Δρ. Σοφία Καράμπελα, Καθ. Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Καθ. Θανάσης Κίζος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και Δρ. Ιωάννης Πισσούριος του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ετοιμάζουν την πρώτη παρουσίαση· η δεύτερη
παρουσίαση συντάσσεται από τους Δρ. Μιχάλη Πουλιμά, Δρ. Ιωάννη Παπαγεωργίου και Καθ. Στέλιο Γκιάλη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Νέα του Προγράμματος

Μείνετε Συντονισμένοι
Η οικοδόμηση ενός δυνατού δεσμού επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους NEETs, τους διαμορφωτές
πολιτικής, του ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια και κάθε
ενδιαφερόμενο είναι ζωτικής σημασίας για το έργο.

Το Newsletter του YOUTHShare δημοσιεύεται ανά τρίμηνο. Παρακαλούμε
εγγραφείτε στο www.youthshare-project.org#contact για να το λαμβάνετε στο
email σας.

Για συχνότερες ενημερώσεις μην ξεχάσετε να μας κάνετε like στο facebook:
www.facebook.com/youthshareproject

Ή να ελέγχετε τις συχνές ενημερώσεις στα «νέα» του ιστότοπού μας
www.youthshare-project.org#news

