На 01.09.2018г. Синдикатът на българските учители (СБУ) стартира проект „Подходи за
насърчаване на иновативните умения сред младите хора“ №2018-2-BG01-KA205-048192
с подкрепата на Програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз в партньорство с Omilos
UNESCO Neon Thessalonikis.
Проектът има за цел да развие стратегическо партньорство и да подобри обмена на
информация и сътрудничеството между партньорите от България и Гърция, като по
този начин се опита да намери решения или най-добри практики, които да спомогнат
за създаването на повече и по-добри работни места за младите хора в региона на
Югоизточна Европа, като се подобри пригодността за заетост и се насърчи тяхната
мотивация за изграждане на по-добро и по-сплотено общество.
Основните дейности по проекта са:
 Аналитичен етап: Аналитичният екип на партньорите ще разработи Методология за
разработване на проучване на възможностите за заетост на младите хора в
България и Гърция.;
 Анализ на данните и разработване на общи модели и практики за разработване на
Стратегия за подобряване на възможностите за заетост на младите хора в региона в
Югоизточна Европа.;
 Организиране на 4 международни обучителни сесии за минимум 160 младежи.
Проектът насърчава обмена на информация и подобрява сътрудничеството между
партньорите от България и Гърция и по този начин се стреми да намери заедно
решения и най-добри практики, които да спомогнат за създаването на повече и подобри работни места за младите хора в региона на Югоизточна Европа,
подобряване на пригодността за заетост и насърчаване на тяхната мотивация за
изграждане на по-добро и по-сплотено общество. Партньорите предлагат да се
използва междусекторен подход за справяне с най-конкретните въпроси, свързани
с повишаването на заетостта на младите хора в региона, като се разработи нова
стратегия, очертаваща различни действия, които да бъдат представени и обсъдени
на национално и регионално равнище. Като такава тя представлява част от
координирания отговор на ЕС към:
• Европейската стратегия за заетостта;
• Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, водещи
инициативи за катализиране на напредъка по 2 от седемте приоритетни теми:
„Младежта в движение", за да се подобри ефективността на образователните
системи и да се улесни навлизането на младите хора на пазара на труда. "Младеж инвестиране и овластяване", новата стратегия на ЕС за политиката за младежта.

