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Lost Millennials 

Predstavujeme prvé vydanie newslettera projektu Lost Millennials, v ktorom nájdete 
všetky novinky o projekte. Dozviete sa v ňom viac o našich cieľoch, spustení webovej 
stránky projektu a vypracovaní reportov popisujúcich aktuálny stav a legislatívny 
rámec skupiny 25+ NEETs v jednotlivých krajinách.

Dúfame, že sa Vám náš prvý newsletter bude páčiť!

Cieľom projektu je posilniť úspešnú integráciu skupiny 25+ NEETs na trh práce, do 
vzdelávacieho procesu  a procesu odbornej prípravy a zároveň zlepšiť hodnotiace 
postupy iniciatív zameraných na trh práce, ktoré sa zaoberajú skupinou 25+ 
NEETs. Projekt sa zároveň prostredníctvom svojich aktivít zameriava na rozšírenie 
poznatkov o účinkoch iniciatív v oblasti vzdelávania a/alebo zamestnanosti a 
zlepšovanie kapacity stakeholderov na vykonávanie dopadových štúdií.

Projekt Lost Millennials sa zameriava na špeci�ckú skupinu generácie mileniálov, 
mladých ľudí vo veku 25-29 rokov, ktorí  sú nezamestnaní, nepokračujú v procese 
vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEETs).
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https://lostmillennials.eu/wp-content/uploads/2022/12/Lost-Millennials_Transnational-research-report-on-the-situation-of-25-NEETs.pdfZverejnenie prvej medzinárodnej výskumnej správy o 25+ NEETs 
v EÚ a v prijímajúcich krajinách.

https://lostmillennials.eu/activities/creating-exploring-common-ground/

https://www.youtube.com/channel/UCoMCjxoKEIEob85ytq1r-GQ
Zorganizovanie 2 online podujatí, ktoré boli vysielané naživo prostredníctvom 
facebookovej stránky projektu. Pozrite si záznam na kanáli YouTube!

Zorganizovanie 3 školení, prvého zameraného na metódy hodnotenia, druhého o kvantitatívnych 
metódach a tretieho o kvalitatívnych metódach hodnotenia vplyvu.

V rokoch 2021 a 2022 sa uskutočnili tri medzinárodné stretnutia.
Úvodné stretnutie sa konalo online, prvé osobné stretnutie sa uskutočnilo v 
nórskom meste Bodo a druhé v španielskom Burgose. Počas týchto stretnutí 
mali projektoví partneri možnosť zúčastniť sa na workshopoch zameraných na 
metódy hodnotenia a diskutovať o metodikách a vybraných iniciatívach.

https://lostmillennials.eu/news/

Lost Millennials 

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA 

ÚSPECHY KONZORCIA PROJEKTU LOST MILLENNIALS 

Organizácia troch medzinárodných stretnutí: online úvodné stretnutie - Kick-O� meeting (Dec. 2021), 
osobné stretnutie v Bodo, Nórsku (Jún. 2022), osobné stretnutie v Burgose, Španielsku (Sept. 2022).

Publikovanie článku o  predčasnom ukončení školskej dochádzky a zamestnanosti 
mladých ľudí na Malte v časopise Youth Employment Magazine.

Zverejnenie národných správ na webovej stránke projektu zameraných 
na legislatívny rámec týkajúci sa 25+ NEETs.



Projekt Lost Millennials je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom 
prostredníctvom grantov EHP a Nórskeho fondu pre zamestnanosť mladých. https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-

project/
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PROJEKT REALIZOVANÝ PARTNERMI
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