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BADANIA KRAJOWE 
Podczas badań przeprowadzonych 

w ramach projektu EKS, omówiono 

aktualną sytuację młodzieży niepracującej, 

niekształcącej się i nieszkolącej się (NEET) 

w krajach partnerskich. Omówiono również 

działania mające na celu wsparcie ich na 

rynku pracy poprzez przedstawienie 

istniejących luk. Raport zawiera wyniki 

wtórne oraz wyniki uzyskane w ramach 

badania ankietowego z grupą docelową (261 

zebranych odpowiedzi). W sprawozdaniu 

przedstawiono również istniejące w każdym 

kraju dobre praktyki, które okazały się 

kluczowe w tworzeniu nowych, 

innowacyjnych rozwiązań w zakresie 

kształtowania postaw przedsiębiorczych 

wśród młodzieży znajdującej się 

w niekorzystnej sytuacji. 

 

Luka, która pojawiła się wśród wszystkich 

zaangażowanych krajów partnerskich UE, 

polega na braku odpowiedniej postawy 

przedsiębiorczej i edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości wśród młodych osób 

NEET. Istniejące systemy, nie zapewniają 

długotrwałego rozwiązania w zakresie 

integracji NEET z sektorem edukacji 

i rynkiem pracy. Należy opracować bardziej 

integracyjne programy, skierowane do 

młodzieży NEET zgodnie z wytycznymi 

Komisji Europejskiej, która wspiera 

państwa członkowskie w skutecznej 

realizacji tych planów. Programy te 

powinny uwzględniać bieżące potrzeby 

grupy docelowej. 

WARTOŚĆ EKS 

“ W niektórych krajach 
sytuacja wydaje się być 
lepsza niż w innych, jednak 
nadal istnieje luka 
w zakresie dostępności 
wsparcia i systemów 
zwiększających szansę na 
zatrudnienie NEET.” 

Projekt EKS przyczynia się do 
zniwelowania tej luki poprzez 
opracowanie gry internetowej 
opartej na potrzebach 
zidentyfikowanych podczas 
badań. Gra będzie innowacyjnym 
narzędziem wspierającym szanse 
młodzieży NEET na zatrudnienie 
i zwiększenie ich umiejętności, 
które są wymagane 
w dzisiejszym, przedsiębiorczym 
świecie.   

“Jeśli wykorzystamy 
możliwości naszej młodzieży 
w rozwijaniu innowacyjnych 
pomysłów, będziemy 
z powodzeniem budować 
konkurencyjne, 
zrównoważone miasta 
i społeczności.” 

Pełny raport znajdziesz na stronie 

internetowej projektu. 
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Śledź nas na: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Strona projektu: https://eks.erasmus.site/ 
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