
www.noneets.euwww.noneets.eu www.noneets.eu

Partner: Czech DEX
Adresa: Dvořeckého 628/8, Praha 6

Tel: 485 109 360
e-mail: info@czechdex.cz
Web: www.czechdex.cz
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
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Partneři projektu:
CRIJ Midi-Pyrénées
Centre Régional d’Information Jeunesse Mi-
di-Pyrénées  www.crij.org (Francie) 

ACFI-FIAS. 
Action Coordonnée de Formation et d’Insertion  
www.acfi.be - (Belgie)

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 
Consellería de Traballo e Benestar Xunta de Galicia 
- www.xuventude.xunta.es
(Španělsko)

ATLANTE Società Cooperativa (Itálie)

ADR SM Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia
www.adrmuntenia.ro (Rumunsko)

CZECH DEX - czechdex.cz - (ČR)
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ČÍM SE ZABÝVÁME?

NoNEETs projekt řeší problematiku mladých 
dospělých lidí ve věku 15 – 29 let, kteří jsou nezam-
ěstnaní, nestudují ani se odborně nevzdělávají (tzv. 
NEETů). Financován je Evropskou komisí v rámci 
Programu celoživotního učení a zahrnuje projektové 
partnery z šesti evropských zemí: České republiky, 
Itálie, Francie, Španělska, Belgie a Rumunska.
Fenomén NEET populace je identifikován v celé EU a 
představuje prioritu Evropského programu považujícího 
NEET populaci za největší a nejvíce heterogenní skupinu 
ve vztahu k nezaměstnanosti mládeže: v celé Evropě je 
téměř 16 milionů mladých lidí ve věku 15 až 29 let 
vyloučeno ze světa práce a vzdělávání. 
Populace NEET zahrnuje jednotlivce s různými profily, 
zkušenostmi a potřebami. Jedno však mají společné - v 
současné době nezískávají žádné znalosti a kompetence 
prostřednictvím formálního vzdělávání a institucionál-
ních programů.

Mezi NEETy patří jedinci, kteří… 

•	jsou krátkodobě / dlouhodobě nezaměstnaní; 
•	mají rodinné povinnosti a / nebo se starají o jiného 

člena rodiny;
•	jsou zdravotně postižení;
•	jsou vyloučeni ze studující či pracovní komunity z 

důvodu vlastní lenosti, žijí ve špatných rodinných 
podmínkách;

•	aktivně vyhledávájí další vzdělávání, odbor-
nou přípravu či vhodné pracovní příležitosti, ale 
neúspěšně; 

•	se dobrovolně neúčastní vzdělávání ani zaměstnání 
(umělci atp.).

CO JE CÍLEM PROJEKTU?

 - Identifikovat vlastnosti, potřeby a zájmy NEETů;
 - analyzovat fenomén NEET populace v porovnání s 
různými evropskými zeměmi: společné rysy a od-
lišnosti;

 - navrhnout a implementovat společný školicí pro-
gram založený na poptávce a potřebách konečných 
příjemců, který bude implementován v různých ev-
ropských zemích;

 - zapojit mladé lidi do různých aktivit k posílení je-
jich motivační dovednosti a schopnosti být součástí 
vzdělávacího systému či trhu práce; 

 - zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti procesu ce-
loživotního učení a sociální reintegraci NEETů. 

CO PROJEKT NABÍZÍ?

 - rozvoj výzkumných aktivit v rámci jednotlivých or-
ganizací a mezi projektovými partnery (individuál-
ní zprávy o současném stavu NEETů v jednotlivých 
partnerských zemích a společná zpráva sumarizující 
stav NEET fenoménu v rámci celé Evropy);

 - sdílení, výměnu a přenos obsahu a metodik pros-
třednictvím odborných setkání v rámci projektových 
meetingů;

 - vytvoření společného školicího programu pro před-
stavitele NEET populace na základě identifikovaných 
osvědčených postupů v partnerských zemích a 
výsledků výzkumných aktivit;

 - realizaci pilotních vzdělávacích seminářů a work-
shopů pro NEETy;

 - propagaci účelnosti projektu a šíření povědomí o 
NEET fenoménu skrze:

 - online platformu věnující se problematice NEETů (= 
oficiální webové stránky projektu);

 - příležitosti k zamyšlení a uvědomění (= místní set-
kání).

NA KOHO PROJEKT CÍLÍ?

 - na představitele NEETů jako primární cílovou 
skupinu projektu a na jejich rodiny;

 - na partnerské země a celou Evropskou společnost;
 - na zájmové skupiny (národní, regionální a místní 
komunity, veřejné a soukromé podniky, sociální 
organizace a personální agentury, politici, média, 
školitelé a konzultanti).
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