
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). 

“Töötame koos konkurentsivõimelise
 rohelise ja kaasava Euroopa nimel”

Rohkem informatsiooni:

       www.yenesis.eu

       facebook.com/YenesisProject

       @YenesisProject

     @YenesisProject

Võta ühendust:
Kerli Kirsimaa
Projektijuht
      kerli.kirsimaa@sei.org
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Youth Employment
Network for Energy
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Noore spetsialisti tee 
jätkusuutliku tööhõiveni
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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

Projekti toetavad:



Programmi struktuur

YENESIS

Projekti eesmärgiks on aidata saartel elavaid noori, kes 
parasjagu ei õpi, ei tööta, ei saa väljaõpet ega osale koolitustel 
(inglise k Not in Employment, Education or Training), tööturule 
tuua.

Otsime Sind, kui:
- Sa ei tööta ega õpi ning ei osale hetkel koolitustel
- Oled 25-29-aastane ja omad vähemalt keskeriharidust
- Sul on huvi energeetika ja/või keskkonna valdkonna vastu 
- Oled huvitatud keskkonnahoidlikust ettevõtlusest
- Tunned huvi ettevõtlusalaste teadmiste ja oskuste vastu, et  
  alustada oma ettevõtte loomisega

YENESIS projekt toetab ja valmistab Sind ette töö leidmiseks 
ja ettevõtjana töökohtade loomiseks pakkudes koolitust, 
ettevõtlusalaseid teadmisi, mentorlust ning praktikat välisriigis ja  
kohalikes ettevõtetes. 
Programmis osalemine on huvilistele tasuta. 

YENESIS

Ettevõtluskoolitustel osalemine
neljas valdkonnas: 
energiatõhusus, taastuvad 
energiaallikad, jätkusuutlik 
turism, säästev transport 

Õppereis projekti partnerriiki 
tutvumaks heade praktikatega 
rohelises majandussektoris

Kuuajaline praktika projektis 
osalevas välisriigis (12 osalejat 
riigi kohta)

Töötamine kohalikus ettevõttes 
(rohelistes projektides) pärast 
välispraktikat

Ideede vahetamine projektis 
osalevate noortega 
veebikeskkonnas

Ekspertidest mentorite tugi

Piiratud töökohtade arv
varem omandatud erialal

Tööpuuduse ja väheste 
kogemuste nõiaring

Noorte väljakutsed saartel

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


