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Нивото  на  млади  луѓе  кои  не  работат  или
студираат  е  многу  високо  во  Европа  (16,5%
во  2018 година) .  Соочени  со  ваквата
прилично  загрижувачка  ситуаци�а ,
потребите  на  оваа  катергори�а  на  млади  се
високо  на  политичката  агенда  на  Европската
уни�а  ко�а  има  за  цел  намалување  на
невработеноста  ка�  младите .  Иако  премногу
често  младите  се  обвинуваат  за  ваквата
состо�ба ,  во  реалноста ,  тоа  е  под  вли�ание
на  многу  други  фактори :  недостаток  на
шанси  и  можности ,  недостаток  на  обука  или
ресурси ,  или  демотиваци�а  на  младите ,  на
пример .

Минатата  седмица ,  Фондаци�ата
, ,ZINI" беше  домаќин  на
партнерите  на  финалниот  состанок
во  Рига ,  Летони�а .  Просторот  за
настанот  беше  љубезно  обезбеден
од  Домот  на  НВО  во  Рига ,  ко�а  ги
поддржува  локалните  организации .
Партнерите  разговараа  за
испорачаните  резултати ,
менаџирањето  и  квалитетот  на
проектот ,  како  и   планови  за
одржливост  на  резултатите  од
проектот .  

Проектот  Арте -Д  се  ободува  да  �а  нагласи  мотиваци�ата ,  активното  граѓанство ,
самодовербата  и  за�акнувањето  на  младинската  работа  како  движечка  сила  за
подобрување  на  соци�алната  вклученост  на  младите .  Проектот  беше  во  согласност
со  приоритетите  на  програмата  Еразмус  + и  придонесе  за  градење  инклузивна  и
кохезивна  заедница .  За  да  се  направи  ова ,  посебно  внимание  беше  посветено  на
младите  луѓе  и  младинските  работници  и  на  намерата  да  им  се  помогне  да  се
чувствуваат  интегрирани  во  општеството .  Приоритет  беше  надградувањето  и
разво�от  на  вештините  на  младинските  работници  за  промовирање  на  нивниот
успех  во  работата  со  млади .  Проектот  �а  истакна  потребата  од  надополнување  на
знаењата  на  младите  за  ИКТ  алатки  со  цел  промовирање  на  инклузивна  средина
за  младинска  работа .
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ЗДРУЖЕНИЕ  ЗА  ОБРАЗОВНИ
УСЛУГИ  "OPENEUROPE" -
ШПАНИЈА

ЗДРУЖЕНИЕ  ЗА  ВОЛОНТЕРИЗАМ
"ВОЛОНТЕРСКИ  ЦЕНТАР  БИТОЛА "  -
МАКЕДОНИЈА

ФОНДАЦИЈА  ЗА  ИНОВАЦИИ  И
ОБРАЗОВАНИЕ  “ZINI”  -  ЛЕТОНИЈА

https ://arte-d.eu/

На  кра�от  на  проектот ,  проектните  партнери  од  неколку  европски  зем�и  стекнаа
знача�но  искуство  во  областа  на  младинската  работа .  Постигнатите  резултати  се
достапни  на  веб -страницата  на  проектот  https ://arte-d.eu/ .  Наскоро  ќе  биде
лансирана  и  онла�н  игра  за  обука  за  млади  дигитални  уметници .  Партнерите  на
проектот  со  нетрпение  очекуваат  широка  употреба  на  матери�алите  за  учење
меѓу  младинските  работници  и  ги  покануваат  да  споделат  повратни
информации  и  препораки .
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Партнери во проектот
Арте-Д


