Youth in Action - Demokratiprojekt för ungdomar i
Jurmala, Lettland och Örebro, Sverige
2013-04-16
Örebro

Projekt
Ett steg mot hållbart entreprenörskap
Ett steg mot hållbart entreprenörskap är ett projekt som kommer att genomföras av
ungdomar i Lettland och Sverige från maj 2013 till september 2014.
Målet med Projekt är att utveckla kunskaper om företagande och kunskaper av
ungdomarna att se nya erfarenheter och möjlighet att arbeta tillsammans med ungdomar
från ett annat land, att lära känna bättre deras erfarenhet och kultur, samt utveckla
uppföljningsaktiviteter och hållbartsamarbete.
Syftet är att skapa dialog mellan ungdomar i Sverige och Lettland i hur man startar och
driver företag och projekt, eftersom det kan bli ett alternativ för att kunna försörja sig.
Miljöfrågorna är viktiga för framtiden och många ungdomar i båda länderna har problem
att finna sig ett jobb. Projektet vill inspirera att använda den demokratiska processen som
ett sätt för hitta nya lösningar och andra vägar för att kunna påverka sin framtid.
Inom projektet tänker vi på Europeiska dimensionen, ungdomars deltagande, kulturell
mångfald och göra missgynnade ungdomar delaktiga. Dessutom vill vi att beslutsfattare
är involverade i projektet och att det som ska förändras och uppnås genom projektets
aktiviteter ge hållbart resultat. Projektet kommer att innehålla: informellt lärande,
partnerskap, aktivt deltagande av ungdomar, ungdomars behov och intressen, hållbar
påverkan.

Projekt genomföras på 490 dagar.
Huvudteman är: entreprenörskap, sysselsättning och aktivt deltagande.
Deltagarna: 21 ungdomar från 15-25

Planerade aktiviteter
1 februari 2013
Maj 2013

Inlämnad ansökan Programkontoret, Lettland.
Uppstarta i Lettland med projektansvariga och ungdomsledare(3
dagar)
Maj- Augusti
Lokala aktiviteter i båda länderna inför första konferens
Augusti 2013
Första konferensen, Lettland. Introduktionsseminarium (6 dagar)
Augusti – Oktober
Konkret arbete med idéer att presentera vid nästa möte
Oktober 2013
Utvecklings konferensen, Sverige, Örebro.
Entreprenörskap/Ung Företagsamhet (5 dagar)
Nov-13 - Maj-14
Genomförande av lokala aktiviteter i båda länderna
Maj 2014
Aktiviteter för resultat spridning
Juni- Juli 2014
Avslutande konferens Resultat och påverkan (4 dagar)
Juli 2014
Utvärdering av erfarenheter (möte på plats)
August 2014
Utvärderings möte för projektpartners. (3 dagar Lettland)
Maj 2013-September 2014 Publicitet, synlighet och kommunikation

Kontaktpersoner: Gunta Westin, IKMA Resurscenter info@ikma.se
Ulla Landenmark, GLOBULEN,globulen@landulla.com

Inom projektet samarbetar vi med:
Sverige
Globulen ideel förening
StartCentrum Örebro
Cesam/ Ideellt utvecklingscentrum

Gunta Westin
IKMA RC
verksamhetsledare

Lettland
Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu
centrs
Līdzdalības platforma, Biedrība

