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Οη βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 
 
Σηελ πξώηε θάζε ηνπ Έξγνπ, νη εηαίξνη δηεμήγαγαλ εθηεηακέλε έξεπλα ζε λέ-
νπο αλέξγνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο Εζληθέο 
Αλαθνξέο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ζπγθεθξη-
κέλε νκάδα αηόκσλ. Επίζεο, νη Αλαθνξέο πεξηιακβάλνπλ πηπρέο ζρεηηθά κε 
ην θαζεζηώο κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ πγεία ησλ αηόκσλ, παξάγνληεο νη νπνίνη 
δύλαληαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα άηνκα. 
Επίζεο, έρεη ζπληαρζεί κειέηε ε νπνία επηθεληξώλεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ ν-
πνίν κπνξεί θάπνηνο λα αμηνπνηήζεη ηελ ζεηηθή ςπρνινγία σο κέζν ελδπλά-
κσζεο θαη ππνζηήξημεο λέσλ αλέξγσλ θαη NEETs, νη νπνίνη αλαδεηνύλ εξγα-
ζία ή πξνηίζεληαη λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. Σπληάθηεο ηεο κε-
ιέηεο: Sophie Gaza, Tim Moss, Toni DiCaccavo θαη Martin Persson. 
 
Τα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα ηνπ Έξγνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ Αγγιηθή 
γιώζζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Έξγνπ: www.bpositive.eu 
 
Facebook  
www.facebook.com/pages/BePositive/552017228233849 
 
LinkedIn group  
www.linkedin.com/grp/home?gid=8318935 
 

Τν ζρέδην ρξεκαηνδνηείηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Επξσπατθήο Επηηξν-
πήο. Η παξνύζα δεκνζίεπζε δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηεο θαη ε 
Επηηξνπή δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέ-
ρνληαη ζε απηή 

Project number: 2014-1-SE01-KA202-000988 

Εταίροι τοσ Έργοσ: 

Folkuniversitetet Kursverksamheten  
vid Lunds Universitetet 
www.folkuniversitetet.se 
 

 
Centre for Appearance 
Research University West of England 
www.uwe.ac.uk 
 

 
BEST Consultancy, Development, 
Strategies & Training GmbH 
www.best.at 
 

 
Business Foundation for Education 
www.fbo.bg 
 

www.inveslan.com 
 

 
Ιλζηηηνύην Αλάπηπμεο Επηρεηξεκαηηθό-
ηεηαο 
www.entre.gr/site-en 

Δραστηριότητες 

Στετικά με το Έργο “Be Positive“ 

Φνξείο θαη νξγαληζκνί από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Απζηξία, ηελ Βνπιγαξία, ηελ Ειιάδα, ηελ 

Ιζπαλία θαη ηελ Σνπεδία αλαπηύζζνπλ κηα ηδηαίηεξα πξσηνπνξηαθή κέζνδν εθπαίδεπζεο κε ζηό-

ρν ηελ ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε λέσλ αλέξγσλ ή/θαη NEETs (λέα άηνκα ρσξίο πξόζβαζε 

ζηελ εξγαζία θαη ζηελ εθπαίδεπζε). Η κέζνδνο απηή ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο σθεινύκελνπο έηζη 

ώζηε όρη κόλν λα πξνζαξκνζηνύλ ζε ελδερόκελα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα ηα νπνία θαη ζα αθν-

κνηώζνπλ θαη αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα γεγνλόηα σο 

επθαηξίεο γηα ζεηηθή αλάπηπμε κε βάζε ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε βαζηθώλ εξγαιείσλ 

θαη δηαδηθαζηώλ ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο. Τα παξαπάλσ ζα επηηεπρζνύλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελόο εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο. Τν ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ Έξγνπ ζα είλαη όηη 

δηάθνξνη θνξείο θαη νξγαληζκνί ζα έρνπλ δηαζέζηκνπο πόξνπο γηα ηελ ζεηηθή αληηκεηώπηζε ςπ-

ρνινγηθώλ ζεκάησλ ησλ λέσλ αλέξγσλ ή/θαη ησλ NEETs. 
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