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Drugo e-glasilo donosi kratki opis zadataka koje su NESET 

partneri obavili u drugoj godini projekta. 

 

Od listopada 2019., partneri su kroz specifične ankete proveli 
istraživanje u dvije ciljne skupine projekta - među mladima i 

tvrtkama u turističkom sektoru. Analiza nerazmjera kompetencija 

sadržana u transnacionalnom izvješću, dala je prikaz stanja i 

omogućila uspoređivanje potreba u državama korisnicama (DK) 

vezano za postojeće vještine i dostupnu podršku, demografske 

značajke mladih, kao i njihovo mišljenje o postojećim izazovima i 

prilikama na tržištu rada iz perspektive turističkog sektora. 

Istraživanje je ukazalo na glavne neusklađenosti vještina i 

manjak radne snage u turizmu s kojima su se susrele tvrtke koje 

su sudjelovale u anketi. 

Rezultati izvješća o Analizi nerazmjera kompetencija poslužili su 

kao temelj za pripremu sljedećih projektnih aktivnosti:  

Inovativni materijali za osposobljavanje 

Partneri su pripremili inovativne materijale za osposobljavanje za 

razne vrste vještina koje su važne za jačanje zapošljivosti mladih 

u turizmu i omogućavanje održivog zapošljavanja, dobru 

učinkovitost na radnom mjestu i razvoj karijere. 

Moduli osposobljavanja koje su osmislili projektni partneri odnose 

se na sljedeće skupine vještina: 

 

 

1. Socijalne i komunikacijske vještine 

2. Vještine zapošljivosti 

3. Poduzetničke vještine 

4. Standarde i alate vrednovanja 

 

Radionice za osposobljavanje 

Nakon pripreme materijala za osposobljavanje, partneri su 

organizirali tečajeve osnaživanja mladih u svakoj državi korisnici 

radi razvijanja ključnih kompetencija u turizmu budućih mladih 

zaposlenika (stjecanje novih i vrednovanje prethodno stečenih 

kompetencija) i budućih mladih poduzetnika. 

S obzirom na pandemiju COVIDA-19 i u slučajevima kada nije 

bilo moguće izravno održati radionice, partneri su organizirali 

sinkrone online radionice.  

Slijede novosti partnera o radionicama osposobljavanja 

provedenim u državama korisnicama. 

 

U rujnu 2020. ciparski  partner Enoros Consulting Ltd 

organizirao je tečaj osposobljavanja o socijalnim i 

komunikacijskim vještinama. Tečaj se održao kao online 

radionica za NEET-ove u tri faze od 7. do 10. rujna, a sudjelovalo 

je 22 mladih. 

 

www.neset-project.eu Radimo zajedno 

za zelenu, konkurentnu  
i uključivu Europu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 

Stajališta izražena u ovoj publikaciji  isključiva su odgovornost 

Udruge ECHO i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge 
Vlade Republike Hrvatske. 

http://www.neset-project.eu/


 

 

Druga faza u kojoj su se kombinirale online radionice i izravna 
predavanja održala se od 17. do 18. i od 23. do 24. rujna s 25 
sudionika. Treća faza održala se u razdoblju od 25. do 30. rujna 
kroz online i izravno osposobljavanje s 20 sudionika. 

 

U Grčkoj je od 29. lipnja do 11. srpnja 2020., centar 

cjeloživotnog učenja SARONIS (GR) organizirao seriju online 

radionica koju je pohađalo 10 sudionika u dobi 15 do 29 iz grčke 

regije Atika. Radionice su se odnosile na socijalne i 

komunikacijske vještine. Osposobljavanje se održavalo 

online uz korištenje NESET-ovih materijala za osposobljavanje. 

Uspješno se održalo pet radionica, a svaka je trajala oko 5 sati. 

Najvjerojatnije će se i za ostale skupine vještina primijeniti 

online osposobljavanje počevši od rujna/listopada 2020. 

(vještine zapošljivosti, poduzetničke vještine, standardi i alati 

vrednovanja vještina, plus radionica o socijalnim i 

komunikacijskim vještinama za preostalih 50 sudionika). 

 
Portugalski Dialogue Diversity Lda je s pomoću TEAMS 

softvera organizirao dva online tečaja osposobljavanja o 

socijalnim i komunikacijskim vještinama u kojima su 

sudjelovala dva voditelja i 29 sudionika. Prvo se 

osposobljavanje održalo od 6. do 17. srpnja 2020. s 15 

sudionika. Drugo se osposobljavanje održalo od 9. do 23. 

srpnja 2020. s 14 sudionika. U rujnu su se za istu skupinu 

vještina održala još dva osposobljavanja. Prvo se 

osposobljavanje održalo putem online radionica od 22. do 28. 

rujna, a sudjelovalo je 16 polaznika. Drugo se osposobljavanje 

održalo kroz izravna predavanja od 24. do 30. rujna za 15 

sudionika. Ukupno je na 4 skupine osposobljavanja sudjelovalo 

60 sudionika. 

 

U Rumunjskoj je udruga Geo Club održala radionice o 

socijalnim i komunikacijskim vještinama. Na radionici koja se 

održala 7. i 8. srpnja 2020. sudjelovalo je 14 polaznika, a na 

radionici održanoj 11. i 12. kolovoza 2020. sudjelovalo je 36 

polaznika. Osposobljavanje se održalo putem platforme Zoom i 

uključivalo je sljedeće faze: planiranje, provedbu i procjenu. 

 

Talijanski partner TUCEP, 21. srpnja organizirao je putem 

Zooma online prezentaciju o socijalnim i komunikacijskim 

vještinama na kojoj je sudjelovalo 13 NEET-ova. Preostale 3 

radionice održat će se u rujnu. Radionice za skupinu vještina 

zapošljivosti, poduzetništva i standarda vrednovanja, počet će u 

listopadu 2020.  

 

 

 

U drugoj godini projekta, 11. i 12. prosinca 2019., u Hrvatskoj se 

održao treći susret NESET partnera na kojem se raspravljalo o 

statusu projekta i planiralo buduće korake. 

Partneri trenutno rade na razvoju platforme elektroničke podrške 

koja će uključivati pripremljene materijale za tečajeve 

osposobljavanja, portal međunarodne mobilnosti zapošljavanja, 

uključujući oglase koji su posebno namijenjeni mladima u 

turizmu, inovativno web simulacijsko okruženje za 

samopodučavanje za turističke razvojne tvrtke i podršku mladim 

poduzetnicima i mrežu za međusobnu podršku mladih, u okviru 

projekta. 

 

 

 

Provode: 

Gospodarska i industrijska komora u 
Varni  

www.vcci.bg 

 

 

Klaster za IT podršku 
turističkim tvrtkama na Crnom moru 

www.clusteritt.com 

 

 
ECHO 

www.echo-udruga.hr 
 

 

 
TUCEP 

www.tucep.org 

 
 

Portugalska udruga razvojnih tvrtki - 
APSU  

www.apsu.pt 

 
 

Udruga Geo Club 
www.dgtassociation.ro 

 
 

Razvojna agencija grada Velike 
Gorice  

www.vegora.hr 

 

 
Tora Consult Ltd. 

www.itbsc.org 

 

 
SARONIS S.A. 

www.saronis.gr 

 

 

 
 

Enoros Consulting Ltd 

www.eronos.com 
 

 
Klaster za IT podršku 

turističkim tvrtkama na Crnom 
moru 

www.itbsc.org 

 

 

 
Einurd Ltd 

www.einurd.is 

 
Projekt NESET raspolaže bespovratnim sredstvima od 1.124.551 EUR koje dodjeljuju Island, Lihtenštajn i Norveška, a financiraju se bespovratnim sredstvima Europskog 

gospodarskog prostora i norveškog Fonda za zapošljavanje mladih. Cilj je projekta pružiti opsežnu transnacionalnu podršku održivoj integraciji mladih u turizmu, 

stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (eng. NEET). 
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