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ENTRE-YOU
предлага
тренингова
програма
за безработни младежи в някоя от формите
на
неравностойно
положение
/социална,
образователна или др./. Програмата има за цел да
им помогне в придобиването на предприемаческо
мислене, с което да подобрят шансовете си за
включване на пазара на труда и да постигнат подобър личен живот.
Тренинговата програма е структурирана в 5
модула. Всеки от тях се опитва да премахне
една от бариерите пред младите безработни
в неравностойно положение, които нашето
предварително проучване идентифицира:
•Модул 1: Стимулиране на мислене за собствената
мотивация в живота и готовност за проактивно
поведение
•Модул 2: Провокиране на мислене за собствените
цели в живота и това да станеш СЕО на своя живот.
•Модул 3: Развиване на основни социални умения
•Модул 4: Подпомагане на получаването на базово
знание за Бизнеса
стъпки

•Модул 5: Подготовка на личен план за Следващи

Активностите в модулите са проектирани така, че да помогнат в трансформирането
от пасивно състояние на мислене за заетост към желание да се поеме отговорност за
собствената работа и живот.
Програмата ENTRE-YOU е проведена за първи път в 5 европейски държави с над 100
включени младежи. Между участниците има дългосрочно безработни, краткосрочно
безработни, но също и младежи, които още са в училище и им предстои завършване.
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научените уроци от пилотните обучения
Ролята на тренера
От ключово значение за обучителния
курс ENTRE-YOU е тренерите напълно да
разбират концепцията на програмата,
какво предполага предприемаческият
начин на мисленеВ този смисъл, се
препоръчва преди да бъдат включени в
курс като водещи, самите те да преминат
през обучителен курс.
Предимство
в прилагането на курса биха имали
тренери с опит в обучението на млади
хора.
Място на провеждане
Препоръчва се мястото на провеждане
на курса да бъде обрудвано с техниката,
необходима за тренинга (маси, столове,
бимер, лаптоп, озвучаване), като не
е задължително това е да е формална
учебна зала. При формални условия
(например училище) се препоръчва
организацията на масите да създава
по-неформална атмосфера, която да
позволи
достатъчно
пространство,
движение, зрителен контакт между
участници и водещи, работа по двойки
или екипи и възможност за фокус върху
задачите.
Възможни целеви групи
Главната цел на ENTRE-YOU е да
повиши шансовете за наемане на
работа на младежите. От тази гледна
точка ENTRE-YOU е подходяща както за
безработни младежи, така и за младежи

в
ориентационни
или
стажантски
програми, за младежи в последните
класове на училище или професионално
обучение, които скоро ще започнат да
търсят работа.
Следователно,
ENTRE-YOU
се
препоръчва за различни организации и
образователни институции, работещи с
млади хора: гимназии, професионални
училища,
образователни
центрове,
неправителствени
организации
,
публични институции, които имат за
цел намаляване на безработицата сред
младежите.
Очаквани резултати/постижения
Пилотните обучения показаха опит с
прилагане на различни подходи в ENTRE-YOU обученията, в зависимост от
възрастта, позицията и възможностите на
младежите. Разбирането за това колко са
важни различните аспекти в подготовката
за търсене на работа: планиране, избор
на цели, самоподготовката, личния
имидж, информирането за компанията и
т.н. е първата стъпка към избягването
на грешки в процеса на търсене на
работа. Осъзнаването, че имат силата да
променят собствения си живот, им дава
усещане за стабилност и самоувереност,
различна, а може би и
по-добра
перспектива за бъдещето. ENTRE-YOU е
проектирана да помага на мадите хора да
променят своята перспектива и подход
– начина си на милене – и да посрещат
предизвикателствата при търсене на
работа по проактивен начин, с отворено
съзнание, като намерят куража да
поемат съдбата си в свои ръце.

