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PROM-Y-S-E:
Tarptautinė konferencija Londone
7-osios metinės IARS tarptautinės konferencijos “Jaunimo
lyderystė Europoje siekiant užimtumo ir išsilavinimo”
kontekste taip vyko ir PROMYSE tarptautinė baigiamoji
konferencija Londone. Konferencija vyko Liepos 17 d.
(Lewisham Southwark koledže).
Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Britanijos
Parlamento, SALTO Youth, kiti sprendimų priėmėjai,
mokslininkai ir jaunieji antrepreneriai, kurie identifikavo ir
aptarė geriausias praktikas susijusias su pagalba nepalankioje
padėtyje esančiam jaunimui Europoje.
Rebecca Rogers (Bath universitetas) sakė “Po šios dienos
išvykstu sužinojusi apie gausybę problemų, su kuriomis
susiduria jauni žmonės Europoje, taip pat sužinojusi jas
lemiančias priežastis, giliai įsišaknijusias socialinėse ir
ekonominėse aplinkybėse, o ne kylančias dėl pačių jaunosios
kartos žmonių kaltės. Be to, įgijau žinių apie tai, kokį poveikį
daro kultūra formuodama iššūkius, su kuriais susiduria jauni
žmonės, bei formuojant potencialių prieinamų sprendimų
įvairovę ir efektyvumą.”.
“Mūsų kartos privalumas yra tas, kad mes norime keisti savo
kelią, patiems mokytis nėra brangu. Šiais laikais mes turime
„podcastus“, „youtube“, knygas ir straipsnius, kuriuos galima
lengvai pasiekti. Viską, ko reikia mūsų verslui, galime lengvai
išmokti ir medžiagą gauti nemokamai. Turėdami aistros ir
motyvacijos galime paversti realybe savo beprotiškiausias
svajones. Bet kas gali būti bet kuo iš bet kur. Jaunam žmogui
tapti antrepreneriu yra lengviau nei bet kada, nes internetas

sulaužė visus barjerus.” Harry Beard (jaunas antrepreneris)
Taip pat tarptautinis PROMYSE projekto panelis pristatė
rezultatus, atradimus ir užduotis vykdytas visų penkių partnerių
įgyvendinusių projektą. PROMYSE projekto pagrindinis tikslas
buvo skatinti socialinę antreprenerystę sveikatos ir/ar
socialinės apsaugos sektoriuose, kaip alternatyvią priemonę
jaunimui susikurti sau pragyvenimo ir pajamų šaltinį. Projektą
koordinuoja IARS su 5 kitais partneriais Europoje: KMOP
(Graikija), Icse & Co (Italija), Canary Wharf Consulting (JK),
Diesis Coop (Belgija) ir VŠĮ Diversity Development Group
(Lietuva).
Projekto rezultatas ir palikimas, šalia kitų rezultatų, yra virtuali
e-mokymosi
platforma,
skirta
suteikti
socialinės
antreprenerystės žinių ir įgūdžių jauniems žmonėms turintiems
atitinkamą išsilavinimą ar profesinę patirtį. Platforma veikia
adresu: e-learning.promyse.eu.
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