Sammanfattning av projektet "Ett steg mot hållbar entreprenörskap"
första utbildningsseminarium.
Hur utvecklar man affärskompetens och egen förmåga? Vart ska man börja? Vem att be om hjälp?
Dessa frågor har länge plågat Jurmalas ungdomar. Äntligen fick ungdomar från Örebro/Sverige- och
Jurmalas stadsungdomar en chans att genomföra en gemensam demokratisk projekt "Ett steg mot
hållbart entreprenörskap."
Projektet syftade på att utveckla de ungas entreprenörsförmåga och kompetens, möjlighet att få
information och ny kunskap om hur man utvecklar och genomför sitt eget verksamhet, initiativ eller
projektidé samt att samarbeta med de lettiska ungdomarna och lära känna deras erfarenheter och
kultur. Bli medveten om ungdomsinitiativ och den roll som stadsutveckling och lokal demokrati
innebär.
Den första ungdomsmöte ägde rum mellan 27 oktober till den 1 november i Jurmala. Totalt var 21
ungdomar från både Sverige och Lettland. De gick igenom en mängd olika icke-formella
inlärningsmetoder för att börja arbeta med sina affärsidéer.
Under 6 dagar kunde de förstå skillnaderna mellan företag och socialt entreprenörskap för att
definiera bilden av en modern entreprenör, utvecklade var sin affärsidé, skapa en ekonomisk plan
och presentera den till andra blivande företagare. Efter intensivt arbete, fick de möjlighet att lära
känna både den svenska och lettiska nationella kulturen på kvällarna. Deltagarna blev bekanta med
varandra i en informell miljö med talang och initiativaktiviteter på kvällarna. Under seminariet hade
ungdomar möjlighet att träffa Jurmala kommunfullmäktige medlemmar Arni ĀBELĪTE, Martins
Chudov och experter Vita Brakovska. Detta möte gjorde det möjligt att dra en hel del nya idéer och
inse att allt är möjligt, bara ge inte upp!
"Det här var en stor möjlighet att inte bara besöka Lettland och Jurmala, men också lära sig en hel del
nya saker om verksamheten, att utveckla sina affärsidéer och få nya lettiska vänner" säger på
gemensam Facebook gruppsidan om projektet ungdomsledaren Eduardo Wallen.
Jurmalas ungdomar är fulla av idéer och initiativ, och redo att gå i slutet av månaden till den andra
träningsseminarier i Örebro, Sverige.
Demokrati projektet "Ett steg mot hållbar entreprenörskap" förverkligas i samarbete med två lettiska
och svenska partnerorganisationer: IKMA Resurscenter och Ideell förening Globulen, Jurmala BJIC,
föreningen Lidzdalibas platforma och med EU-programmet "Aktiv ungdom" som stödjer
kompetensutveckling och ungdomars entreprenörskap.

