
 

 

 

 

Sajtóközlemény 

2022. március 

Elindult a Lost Millennials projekt a 25 év feletti NEET fiatalokat 

támogató munkaerő-piaci kezdeményezések értékelésének javításáért 

A “Lost Millennials – Transznacionális kutatási hálózat a 25 év feletti NEET fiatalokat célzó 

kezdeményezések értékelésére” projekt 2021 novemberében indult az EGT és Norvég Alapok 

Ifjúsági Foglalkoztatási Alapjának támogatásával. A projekt fő célja, hogy az oktatási és 

foglalkoztatási kezdeményezések hatásaira vonatkozó ismeretek bővítésével, valamint a 

döntéshozók támogatásával és szakemberek szakpolitikai hatásvizsgálatok terén való 

kapacitásépítésével, hozzájáruljon a 25 év feletti NEET-fiatalok sikeres munkaerő-piaci vagy 

oktatási és képzési integrációjához. A 27 hónapos projektet egy 13 partnerből álló konzorcium 

valósítja meg Európa-szerte, melyet a HÉTFA Kutatóintézet koordinál.  

A projekt az ezredfordulós generáció egy meghatározott csoportjára, a 25–29 év közötti, nem 

tanuló, nem dolgozó fiatalokra (25+ NEET-fiatalok) összpontosít, akik csak nemrég kerültek a 

kutatás és a szakpolitika reflektorfényébe. A projekt három fő tevékenységtípus köré 

szerveződik: 1) kutatókból és szakértőkből álló transznacionális hálózat létrehozása know-how 

és bevált gyakorlatok megosztására, 2) 25+ NEET-fiatalokat célzó kormányzati és közösségi 

alapú kezdeményezések hatásértékelése, illetve 3) kapacitásépítő események szervezése és 

érintett döntéshozók bevonása a projekt eredményeinek szakpolitikai sikerességének és 

relevanciájának növelése érdekében.   

A 2021. decemberében megtartott sikeres nyitótalálkozót követően a projektpartnerek 

megkezdték a 25+ NEET-fiatalok helyzetének értékelését az EU-ban és a kedvezményezett 

országokban, beleértve a fiatalok bizonytalan munkaerő-piaci integrációjának tágabb 

összefüggéseit. Az eredményeket taglaló transznacionális kutatási jelentés várhatóan 2022. 

nyarán jelenik meg. 

2022. március 23-án került megrendezésre a Lost Millennials projekt online 

eseménysorozatának első panelbeszélgetése. A fiatalok foglalkoztatásával, az aktív munkaerő-

piaci intézkedések bizonyítékokon alapuló tervezésével és hatásértékelésével foglalkozó 

szakértők fiatalokat célzó kezdeményezések értékelésével kapcsolatos jó gyakorlatok és 

módszertani kihívások tapasztalatait osztották meg. Az eseményről készült felvétel elérhető a 

projekt Facebook oldalán.  

A projekttel kapcsolatos további információk:  

Szőnyi Eszter (projektvezető, HÉTFA Kutatóintézet): lm.leadpartner@hetfa.hu  

Kövess minket a közösségi médiában:  

Facebook: https://www.facebook.com/LostMillennials  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-project/  

https://www.facebook.com/LostMillennials
https://www.linkedin.com/company/lost-millennials-project/


 

 

A Lost Millennials projekt partnersége:  

Vezető partner: HÉTFA Kutatóintézet (Magyarország)  

Kedvezményezett partnerek: 

- Center for the Study of Democracy (Bulgária) 

- Institute for Structural Policy (Csehország) 

- Institute of Entrepreneurship Development (Görögország) 

- Binda Consulting International (Málta) 

- Evidence Institute Foundation (Lengyelország) 

- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia) 

- Slovak Business Agency (Szlovákia) 

- University of Burgos (Spanyolország) 

Szakértői partnerek:  

- Centre for Social Innovation (Ausztria),  

- Bifröst University (Izland),  

- Demos Research Institute (Finnország), és 

- Nord University (Norvégia). 

 

 

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway 

Grants Fund for Youth Employment. (A projektet Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatja 

az EGT és Norvég Alap Ifjúsági Foglalkoztatási Alapján keresztül.) 

 

 

 
 

 
 
A projekt megvalósítói:                                                                                                                              
 


