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SOCIAL AND SUSTAINABLE SKILLS FOR YOUNG NEET POPULATION 
 

ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

Το έργο SOSUSK έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 

κινητοποίησης των Ευρωπαίων νέων που δεν εργάζονται ούτε 

βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEETs), παρέχοντάς τους 

δεξιότητες και ικανότητες κοινωνικής και πράσινης 

επιχειρηματικότητας. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η αντιστοίχισή τους 

με βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.  

 

Η κοινοπραξία του έργου SOSUSK πιστεύει ότι η επένδυση στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας στους τομείς της 

πράσινης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ψηφιακή εκπαίδευση και τις ευκαιρίες κατάρτισης για 

τη νεολαία, θα συμβάλει στην ανάπτυξη πιο ευημερούντων και σταθερών κοινωνιών.  

 
Για το σκοπό αυτό, οι εταίροι θα εργαστούν πάνω σε καινοτόμες μεθόδους μάθησης και κατάρτισης προσφέροντας 

ευκαιρίες σε νέους, οργανώσεις που ασχολούνται με τη νεολαία και υπηρεσίες σταδιοδρομίας. Απώτερος στόχος είναι η 

ανάδειξη και η ενίσχυση των επιχειρηματικών ταλέντων των Ευρωπαίων νέων.  

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

•  Προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στους νέους  

 
•  Προώθηση της απόκτησης νέων ικανοτήτων στους 

νέους (NEETs)  

 
•   Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των νέων (NEETs)  
 

•   Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης 

ικανοτήτων των νέων (ΝΕΕΤs).  

 
•   Καλύτερη εμπέδωση της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης  

•  Υποστήριξη των νέων ώστε να μετατρέψουν τις 

ιδέες τους σε νεοφυείς επιχειρήσεις 

 
•  Διευκόλυνση καινοτόμων πρακτικών μάθησης  

 
• Προώθηση πρακτικών βασισμένων στη βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη  

 
•  Υποστήριξη οργανισμών μέσω εργαλείων για να 

επενδύσουν στους νέους  

 
•  Δικτύωση των ευρωπαϊκών οργανώσεων που 

εργάζονται στον τομέα της Νεολαίας

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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The e-learning toolkit aims to incorporate innovative digital 

learning methods in the learning process which will be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

  ETAIΡΟΙ  
 
  
 
 
 

Οι Καλές Πρακτικές που επιλέχθηκαν θα συνοψιστούν και θα 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με θεματικές και ομοιότητες. Ο 

κύριος σκοπός της έκθεσης είναι να δώσει κατευθυντήριες 

γραμμες  στην κοινοπραξία του έργου, ως βάση για το 

περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2  
Εργαλειοθήκη ηλεκτρονικής μάθησης για την πράσινη και     
κοινωνική επιχειρηματικότητα  

 
H εκπαιδευτική εργαλειοθήκη θα προσφέρει την ευκαιρία στους 

νέους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλλουν με 

τις ιδέες τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους, 

δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον 

και την οικονομία.  

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3 

 Διαδικτυακό πρόγραμμα επιτάχυνσης  
 

Το διαδικτυακό πρόγραμμα επιτάχυνσης είναι μια 

διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα για επίδοξους 

κοινωνικούς και πράσινους επιχειρηματίες. Θα περιλαμβάνει 

όλες τις ενότητες της εργαλειοθήκης ηλεκτρονικής μάθησης 

σε ψηφιακή μορφή, ορισμούς για την κοινωνική και πράσινη 

επιχειρηματικότητα, κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο 

ίδρυσης μιας επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 

το έργο και τα αποτελέσματά του. 

 

Οι δραστηριότητες του έργου SOSUSK υλοποιούνται από 

μια κοινοπραξία που αποτελείται από επτά οργανισμούς 

σε επτά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, 

Κροατία, Βέλγιο, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία.  

 
 

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP (AKEP) 

https://akep.eu/ 

 
 
 
 

 
Breza Association 

https://breza.hr 

 
 

 
CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA 

www.ccitabel.com 

 
 
 
 

GLOCAL FACTORY 

 www.glocalfactory.eu  

 
 
 
 

SWUNR 

www.swu.bg/bg/ 

 
 
 
 

ARES'EL 

www.asociatia-aresel.ro 

 
 
 

 
MOBILE ADVENTURE (MOBAD) 

https://mobileadventure.pl/about-us/ 

 

 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται                       

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.   
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