A trabalhar num melhor futuro para os jovens

Projeto ComNetNEET
“Community Networking for Integration of Young People in
NEET Situation”

O que fazemos?

COMBATER
a marginalização e a exclusão social dos jovens
DISSEMINAR
medidas de combate a este fenómeno a nível Europeu
APOIAR
o desenvolvimento da auto-confiança e do capital social dos
jovens em situação NEET
AUMENTAR
a empregabilidade e a capacidade empreendedora dos
jovens
CONSTRUIR
pontes entre a escola/centros de formação e os empregadores
ENVOLVER
empresas locais e a comunidade pela via da inclusão social
dos jovens em situação NEET

Como?
CHEGANDO aos jovens em situação NEET, apoiando os
profissionais que com eles trabalham
INVOLVENDO
as partes interessadas para aumentar as oportunidades de
trabalho e de aprendizagem dos jovens nas suas
comunidades locais
TESTANDO
um modelo de intervenção para melhorar a empregabilidade
destes jovens e as suas competências sociais e pessoais
PROMOVENDO
e AVALIANDO um modelo de intervenção baseado numa
abordagem LOCAL e «MULTI-STAKEHOLDER»
ORGANIZANDO
eventos públicos, sessões de sensibilização para
informação e divulgação do projeto

Porquê?

WEBSITE:
FACEBOOK:

Para RE-INTEGRAR socialmente
jovens na procura do seu caminho
Para TROCAR EXPERIÊNCIAS
e identificar as melhores práticas existentes
Para CONSTRUIR novos PERCURSOS E FERRAMENTAS,
encorajar a inclusão social de jovens em situação NEET na
Europa
INOVAR através de estratégias de aprendizagem baseadas no
trabalho com significado e impacto
Para DIMINUIR
o desemprego jovem a nível local
Para AUMENTAR A CAPACIDADE de trabalho em REDE,
impulsionar a inclusão social e a empregabilidade dos jovens
em situação NEET
Para ASSEGURAR a SUSTENTABILIDADE
a nível prático e no terreno
www.neetsinaction.eu
Neetsinaction

Quem?
promoves o emprego JOVEM localmente, e estás
interessado em trabalhar connosco?
fomentas novas OPORTUNIDADES de aprendizagem e
de trabalho de jovens em situação NEET?
procuras apoio e ORIENTAÇÃO para voltar ao mundo do
TRABALHO, EDUCAÇÃO ou FORMAÇÃO PROFISSIONAL?
JUNTA-TE À NOSSA COMUNIDADE AGORA!

www.cecoa.pt
CECOA
inova@cecoa.pt

