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Projektipartnerid

Küprose energiaagentuur (CEA) - juhtpartner
Kreeka jätkusuutlike saarte võrgustik (DAFNI Network)
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Eesti 
Madeira autonoomse piirkonna energia- ja keskkonnaamet 
(AREM), Portugal
Energia, vee ja keskkonnasüsteemide rahvusvaheline säästva 
arengu keskus (SDEWES), Horvaatia
Rooma Sapienza Ülikool, kosmonautika-, elektri- ja 
energiatehnoloogia osakond (DIAEE), Itaalia
Fredericki Ülikool, Küpros
Chrysalis LEAP Limited, Küpros
Kanaari saarte tehnoloogiainstituut (ITC), Hispaania
Møre ja Romsdali maakonna omavalitsus, Norra
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Projekti rahastaja
YENESIS projekti toetavad 2,7 miljoni euroga 
Island, Lichtenstein ja Norra läbi EMP/Norra 
toetusprogrammi Noorte Tööhõive fondi (EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment). 

 Noorte spetsialistide ettevalmistamine tööhõiveks 
 ja roheliste töökohtade loomiseks

Rohkem informatsiooni:

       www.yenesis.eu

       facebook.com/YenesisProject

       @YenesisProject

     @YenesisProject

Võta ühendust:
Kerli Kirsimaa
Projektijuht
      kerli.kirsimaa@sei.org

Projekti toetavad:



• Roheliste töökohtade vajaduse ja  
  võimaluste uuring
• Keskkonnaalaste töökohtade pädevuse      
   juhendi koostamine
• Parimate tavade väljaselgitamine partnerite  
  vahel
• NEET-noorte kutsumine projekti

Ülevaade

YENESIS projekti eesmärgiks on tuua 
tööturule saartel elavad 25-29-aastased 
noored, kes parasjagu ei õpi, ei tööta, ei saa 
väljaõpet ega osale koolitustel, ehk nn NEET-noored 
(inglise k Not in Employment, Education or Training). 
Projekti peamiseks sihiks on vähendada noorte töötust ja luua  
saartel eeldusi roheliste töökohtade tekkimiseks neljas 
valdkonnas: energiatõhusus, taastuvad energiaallikad, jätkus-
uutlik turism ja säästev transport.

Projekt on suunatud noortele spetsialistidele, kes vastavad 
NEET-noorte kriteeriumitele, et valmistada neid ette 
tööhõiveks rohelistes valdkondades. Programm algab 
koolitusega, jätkub praktikaga välisriigis ja lõppeb 
töökogemusega kohalikus asutuses. Programmi raames 
NEET-noori juhendatakse ning nad omandavad tööle asu- 
miseks vajalikud oskused ja kogemused, eelkõige ettevõtluse 
suunal. Projekti muudavad ainulaadseks innovaatilised peda-
googilised meetodid, tulevaseks tööeluks saadav kogemus 
ning üldine visioon, mis aitab luua eeldusi jätkusuutlike  
töökohtade loomiseks. 

1. Eeltöö

Projekti selles etapis naasevad  noored oma 
koduriiki, et töötada rohelist majandust 
edendavas kohalikus ettevõttes, kus neid 
juhendavad eksperdid. Noortel on võimalus 
oma mõtteid ja ideid vahetada selleks  loodud 
veebikeskkonnas. 

3. Rakendus

Projektis osalevate noorte ettevalmistus, mis 
hõlmab:
• Loengusarja äriinnovatsioonist neljas  
  rohelises töövaldkonnas (energiatõhusus,  
  taastuvad energiaallikad, jätkusuutlik  
  turism ja säästev transport)
• Õppereisi projekti partnerriiki tutvumaks  
  sealsete heade praktikatega 
• Kuuajalist praktikat projekti partnerriigis 
  (iga riigi saarelt osaleb 12 noort)

2. Õppimine

Projekti tegevusi ja tulemusi jagatakse 
avalikkusega projekti rakendamise etapis. 
Projektis osalevate noorte kogemuste 
kajastamise eesmärk on teistegi NEET- 
noorte julgustamine, et neid tulevikus 
sarnastesse projektidesse kaasata ja noorte 
hulgas töötust vähendada.    

4. Avalikkuse teavitamine

YENESIS projekt koondab NEET-noori kaheksa Euroopa riigi  
saartelt: Küproselt, Kreekast, Norrast, Eestist, Portugalist, 
Horvaatiast, Hispaaniast ja Itaaliast, luues sellega 
üle-euroopalise saarte koostöövõrgustiku. Vaatamata sellele, et 
tegemist on erineva suuruse ja rahvaarvuga riikidega, seisavad 
saared silmitsi sarnaste territoriaalsete ja majanduslike 
väljakutsetega nagu piiratud ressursid ja haavatavus 
kliimamuutuse suhtes. 

Piiratud töökohtade 
arv omandatud 
erialal

Tööpuuduse ja väheste 
kogemuste nõiaring 

Projekti taust 

Projekti tulemused

Noorte spetsialistide
väljakutsed saartel

Ettevõtlusoskuste ja kapitali puudumine, et luua oma firma 
ning rajada töökohti

- Loodud on eeldused uute töökohtade tekkimiseks saartel
  rohelise majanduse valdkondades
- Noorte spetsialistide toetamine ja roheliste töökohtade jaoks 
  ettevalmistamine koolituste, ettevõtluse arendamise, mentorluse, 
  välispraktika ja kohalikes ettevõtetes töötamise kaudu

- 25-29-aastased NEET-noored
(inglise k Not in Employment, 
Education or Training). 

- Keskharidust 
  omandavad noored
- Ettevõtlust toetavad 
  organisatsioonid
- Tööandjad ja tööstused
- Riigiasutused
- Tootlikkuse keskused  
- Pangad ja investorid
- Haridusasutused
- Valitsusvälised organisatsioonid
  (mittetulundusühendused)
- Laiem üldsus
- Euroopa institutsioonid ja 
  organisatsioonid 
- Rahastuse haldaja ja muud EL 
  tasandi rahastusmehhanismid 

Peamine sihtgrupp Lisasihtgrupid

Projekti etapid


