”Generating the Spirit of Entrepreneurship in Young Adult Europeans” „Wzbudzanie ducha przedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach”
(Strona internetowa projektu: http://generating.pbwiki.com/FrontPage)

„Według danych Europejskiego Biura Statystycznego Eurostat, stopa bezrobocia w
całej Unii Europejskiej wynosi 18.6 % dla osób poniżej 25 roku życia, podczas gdy
stopa ta wynosi 7.4 % dla osób powyżej 25 lat. (…) Projekt „Wzbudzanie ducha
przedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach” ma na celu
rozpowszechnianie i propagowanie idei samo zatrudnienia jako metody na walkę z
bezrobociem wśród młodych Europejczyków”.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego jest jednym z
partnerów w projekcie, w ramach Grundtviga, nt. „Wzbudzanie ducha
przedsiębiorczości w młodych dorosłych Europejczykach”, obok Litwy (głównego
koordynatora), Hiszpanii, Portugalii, Polski, Turcji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Sam Program Grundtvig (http://grundtvig.org.pl) dotyczy szeroko rozumianej edukacji
ogólnej niezawodowej osób dorosłych i skierowany jest do różnego typu organizacji
działających w obszarze edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników. Wspiera
przede wszystkim działania służące edukacji osób dorosłych z grup
defaworyzowanych i o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej, np. osób
starszych, niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny wiejskie, bezrobotnych, o
niskim wykształceniu i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również młodych,
którzy przerwali naukę i potrzebują kolejnej szansy uzyskania formalnych kwalifikacji.
U podstaw projektu realizowanego przez WSEiP jest wypracowanie, wspólnej z
innymi partnerami, metodologii wzbudzania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi,
pochodzących z terenów defaworyzowanych. Nowoczesna forma zachęcania
młodych ludzi do samo zatrudnienia, ma stać się sposobem walki z bezrobociem, ale
także wpłynąć na osobisty rozwój młodego człowieka. Następnym etapem będzie
zastosowanie tejże metodologii wśród słuchaczy objętych projektem, w każdym z
krajów. Koordynatorem całego projektu jest Brone Vilutiene z Litwy, zaś
koordynatorem lokalnym jest prof. WSEiP dr hab. Janusz Feczko.

W dniach 28 – 31 październik 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich
partnerów, w miejscowości Treviso we Włoszech, na którym partnerzy do tej pory
anonimowi i wymieniający się tylko informacjami poprzez maile, mogli się wreszcie
poznać. Odbyte spotkanie, którego głównym celem była wymiana doświadczeń
pomiędzy partnerami w kwestiach edukacyjnych, w tym głównie w zakresie
przedsiębiorczości, przebiegło według zaplanowanego harmonogramu. Był czas na
prezentację poszczególnych organizacji, form nauczania przedsiębiorczości w
każdym z krajów członkowskich, wspólna dyskusja o kolejnych etapach projektu,
rozdzielenie zadań na poszczególne kraje w zakresie tworzonej wspólnej metodologii
i wreszcie podsumowanie i planowanie kolejnego spotkania partnerskiego w
Londynie. Na podstawie wyciągniętych wniosków stworzony został zarys wspólnej
metodologii w rozwoju projektu. W dalszym etapie wdrażania projektu zaangażowani
zostaną w sposób aktywny słuchaczy. W ramach odbytej wizyty uczestnicy zostali
zaproszeni do zwiedzania, odpowiednika Kieleckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
La Fornace di Asolo (www.fondazionefornace.org), który jest doskonałym miejscem
dla młodych, włoskich przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność, a
niemogącym sobie pozwolić na samodzielny start. Kraj goszczący zaprosił również
wszystkich partnerów na „spotkanie z kulturą i historią” regionu, dzięki czemu goście
mieli możliwość odwiedzenia Asolo – perłę w prowincji Treviso, nazywanego również
miastem stu horyzontów, oraz zwiedzania muzeum wybitnego włoskiego rzeźbiarza
klasycyzmu Antonio Canova w Passagno.

Kolejne spotkanie partnerskie, którego głównym celem będzie ustalenie wspólnej
metodologii, na podstawie przygotowanych przez każdy kraj materiałów, odbędzie
się w Londynie.

