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PROM-Y-S-E:
Tarptautinė baigiamoji konferencija Londone
7-osios metinės IARS tarptautinės konferencijos “Jaunimo
lyderystė Europoje siekiant užimtumo ir išsilavinimo”
kontekste taip pat vyks ir PROMYSE tarptautinė baigiamoji
konferencija Londone (Lewisham Southwark College,
Lewisham Way, London SE4 1UT). Konferencija vyks Liepos
17 d., 2019. Dviejų dienų (16-17 d.) konferencija siekiama
suburti kartu jaunus žmones, sprendimų priėmėjus,
mokslininkus ir aptarti sprendimus, identifikuoti gerąsias
praktikas ir sukurti labai reikalingas tinklaveikos galimybes
nepalankioje padėtyje esančiam jaunimui Europoje.
7-toji IARS metinė konferencija tai pagal tęstinio mokymosi
programą akredituotas renginys. Dalyvavimui jame skiriamos
200 Eur siekiančios stipendijos. Daugiau informacijos galima
rasti čia: https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference
Dr. Theo Gavrielides, IARS steigėjas ir direktorius, teigia:
“Kviečiame dalyvauti kuo daugiau jaunų žmonių ir atsakingų
už sprendimų priėmimą asmenų šiame tarptautiniame ir
savalaikiame renginyje. Kritiniu JK ir Europai metu tikimės,
jog jaunimo patirtimi grįstas mūsų Erasmus projekto
rezultatas padės palengvinti skurdą ir sumažins jaunimo
patiriamus ribojimus”.
“Laukiu šios konferencijos kaip galimybės įgyti naujų patirčių,
įžvalgų, kaip vystyti savo karjerą, sužinoti daugiau apie politiką
ir mūsų visuomenę. Ypatingai laukiu diskusijos apie socialinę
antreprenerystę ir dalyvavimo įvairiose renginio darbo
grupėse” sako Rebecca iš Jaunimo patariamosios tarybos.

Antroji konferencijos diena bus skirta PROMYSE projektui ir jo
rezultatams, atradimams ir užduotims, įgyvendintoms visų
partnerių iš penkių projekte dalyvavusių šalių. 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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