Οι εταίροι του NESET δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις
δραστηριότητες
επικοινωνίας
που
στοχεύουν
στην
ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου του έργου, των σχετικών
ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα
οφέλη των δραστηριοτήτων του έργου. Για το λόγο αυτό, οι
εταίροι υλοποιούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο
για τη διάδοση της προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου.
Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε μερικά νέα σχετικά με τις
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Κύπρο και
τη Βουλγαρία:
ΚΥΠΡΟΣ: Η Enoros Consulting Ltd. διοργάνωσε μια
Ενημερωτική Εκδήλωση στις 25 Σεπτεμβρίου 2019. Οι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση ήταν νέοι, άνεργοι, φοιτητές
καθώς και ενδιαφερόμενοι από διάφορους τομείς (π.χ.
εκπαίδευση, εμπορικά επιμελητήρια, τουριστικές επιχειρήσεις,
ΜΚΟ, κ.λπ.). Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι
κοινωνικής πρόνοιας και μεμονωμένοι εθελοντές που
εργάζονται στον τομέα της νεολαίας. Η διάρκεια της
Ενημερωτικής
Εκδήλωσης
ήταν
δύο
ώρες
και
πραγματοποιήθηκε στο CENTER POINT TOWER στη
Λευκωσία. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι στόχοι του
Έργου NESET καθώς και όλες οι δραστηριότητες που είχαν
υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και επρόκειτο να υλοποιηθούν μέχρι
το τέλος του έργου. Συνολικά, οι συμμετέχοντες ήταν
ικανοποιημένοι από τις πληροφορίες που έλαβαν και έδειξαν
ενδιαφέρον να προωθήσουν περαιτέρω το έργο NESET στα
δίκτυά τους.

www.neset-project.eu

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια
των Ημερών Τουρισμού στη Βουλγαρία, το «Cluster for IT
support to the Black Sea touristic business», εταίρος του έργου
NESET, διοργάνωσε μια δημόσια ενημερωτική εκδήλωση. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην όμορφη πόλη της
Σωζόπολης, κοντά στο Μπουργκάς, και η πρώτη του ημέρα
επικεντρώθηκε σε τρία κύρια θέματα:





Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών σε
Νέους και εργοδότες στη βιομηχανία του τουρισμού
στη Βουλγαρία σχετικά με τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων
και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού των Νέων στον
τομέα.
Παρουσίαση στους συμμετέχοντες καλές πρακτικές
νέων επιχειρηματιών στον τουρισμό.
Παρουσίαση νέων προϊόντων λογισμικού για συνολική
διαχείριση ξενοδοχείων και εστιατορίων.

Working together
for a green, competitive
and inclusive Europe

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη σε
συναντήσεις μεταξύ αφενός, Νέων - κυρίως NEET, αλλά και
φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος Τουρισμού του
Πανεπιστημίου
«Asen
Zlatarov» στο Μπουργκάς,
διευθυντών στο χώρο του τουρισμού, επίδοξων
επιχειρηματιών και νέων υπαλλήλων και αφετέρου
εργοδοτών και μελών τουριστικών ενώσεων στην περιοχή.
Το συνέδριο τιμήθηκε από εκπροσώπους των δύο
μεγαλύτερων
και
πιο
σημαντικών
τουριστικών
επιμελητηρίων στην περιοχή - της Βάρνα και του
Μπουργκάς, το διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του
Τμήματος Τουρισμού του Πανεπιστημίου «Asen Zlatarov»
στο Μπουργκάς, διάφορες ΜΚΟ και εργοδότες.

NESET 4η Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων
Λόγω της πανδημίας COVID-19, η 4η Διακρατική Συνάντηση
των εταίρων του NESET διεξήχθη διαδικτυακά στις 21-22
Σεπτεμβρίου 2020 μέσω του MS TEAMS. Όλοι οι Εταίροι του
Έργου συμμετείχαν στην διαδικτυακή συνάντηση, υπό τον
συντονισμό του Διευθυντή του Έργου – Δρ. Todor Todorov.
Συζητήθηκαν η πρόοδος των δραστηριοτήτων του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης των εκπαιδευτικών
εργαστηρίων μέχρι στιγμής, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις
που θέτουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου οι περιορισμοί
του COVID-19 στις συμμετέχουσες χώρες.
Λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με μελλοντική πορεία του έργου
και η γενική γνώμη ήταν ότι όλοι οι εταίροι πρέπει να είναι
ιδιαίτερα ευπροσάρμοστοι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες,
προκειμένου να επιτραπεί στην ομάδα στόχου να
επωφεληθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τις
δραστηριότητες
του
έργου
και τα
αποτελέσματα.
Συμφωνήθηκε ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, οι εταίροι θα
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουν
τις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου
έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και θα συνεχίσουν την
διοργάνωση των πιλοτικών δραστηριοτήτων κινητικότητας και
της υποστήριξης των νεοφυών επιχειρήσεων στις αρχές του
2021.
Όλοι οι εταίροι εξέφρασαν την ελπίδα να είναι σε θέση να
συναντηθούν δια ζώσης κατά τη διάρκεια της 5ης διακρατικής
συνάντησης των εταίρων που έχει αρχικά προβλεφθεί να
πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Κατά του επόμενους μήνες, περαιτέρω Ενημερωτικές
Εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στις υπόλοιπες χώρες-εταίρους.

Υλοποιείται από

Το έργο NESET χρηματοδοτείται με 1.124.551 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Ο στόχος του έργου
είναι η υποστήριξη σε μία ευρεία διακρατική βάση της βιώσιμης ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές τουρισμού.

