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EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning
av innholdet som kun gjenspeiler synspunktene til forfatterne, og kommisjonen kan ikke
holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Dette rammeverket ble utviklet innenfor prosjektet "Promoting youth social entrepreneurship
through non-formal learning" ( SEntrA ) under Erasmus+ -programmet (2019-3-IE01-KA205-
065612).

SEntrA- prosjektet (2019-2022) har som mål å fremme sosialt entreprenørskap blant unge
mennesker ved å tilby et sett med ikke-formelle læringsverktøy for å støtte
ungdomsakselerasjon i forhold til mål for bærekraftig utvikling, og det er medfinansiert av
Erasmus+ -programmet til EU, gjennom Irish National Agency.

Prosjektet er resultatet av partnerskapet mellom Letterkenny Institute of Technology (Irland),
Fundatia Danis (Romania), Norsensus Mediaforum (Norge), ARIS - A Really Inspiring Space
(Kypros) og Asset Technology (Hellas).

For ytterligere informasjon og hele rammeverket på engelsk: www.sentraproject.org

Partnerorganisasjoner:



Introduksjon

Kontekst og mål

"Rammeverket for ungdomsakselerasjon i sosialt entreprenørskap" er utviklet innenfor

prosjektet " SEntrA - Promoting youth social entrepreneurship through non-formal learning".

Hovedmålet med resultatet var å utvikle et rammeverk (modell) som vil bli brukt som en

referanseguide av ungdomsorganisasjoner , ungdomsarbeidere, trenere og interessenter

involvert i sosialøkonomisk akselerasjon for å støtte unge mennesker med å identifisere

muligheter og utvikle initiativ ved å sette ideer inn i praksis gjennom sosialt entreprenørskap,

takle utfordringer og identifiserte problemer i deres daglige liv.

Resultatet har som utgangspunkt ungdomspreferanser og interesser for visse bærekraftsmål

for å identifisere muligheter og utvikle tilsvarende ideer (FN, 2015) og knytter dem til

entreprenørskap samt medie- og IKT-kompetanser ved å bruke EntreComp- rammeverket

som referanse ( EU, 2016) og henholdsvis P21-rammeverket. Håndboken integrerer beste

praksis identifisert i partnerlandene (Irland, Hellas, Romania, Norge og Kypros) fra

ungdomsinitiativer/sosiale virksomheter for å sikre regional relevans og forbedre

læringsopplevelsen, samt muligheter til å danne transnasjonale initiativer som vil tillate unge

mennesker å utvikle samarbeidsideer og svare på vanlige problemer, samtidig som det ender

opp med informasjon og retningslinjer for å sette opp og drifte en sosialt

entreprenørskapsakselerator.

Rammeverket har som mål å utdanne, trene og styrke neste generasjon entreprenører slik at

de blir endringsskapere som leder produktive, fruktbare og målrettede bedrifter, tjener

andre og gjør verden til et bedre sted. Håndboken forventes å påvirke

ungdomsorganisasjoner , ungdomsarbeidere/trenere og interessenter som er involvert i

sosialøkonomisk akselerasjon på lokalt, regionalt, nasjonalt og europeisk nivå, som vil gjøre

det mulig for ungdom å pleie deres personlige og entreprenørielle utvikling, til å aktivt bidra

til sosial utvikling, til ut på arbeidsmarkedet som selvstendig næringsdrivende og til

oppstarts- eller oppskaleringsbedrifter som har et sosialt motiv.



SEntrA- modellen

SEntrA- modellen er et omfattende og fleksibelt rammeverk utviklet for å hjelpe unge

mennesker til å forstå hva som menes med sosialt entreprenørskap som en

nøkkelkompetanse for livslang læring og for å kunne bruke den for å utvikle sine evner og

aktiv deltakelse i fellesskapet med verdiskapende aktiviteter. Det er ment å støtte og lede

handlinger inspirert av bærekraftsmålene, fylle gapet og møte behovene for å forbedre

entreprenørskaps- og IKT-kompetansen og utvikle initiativer med sosial innvirkning.

SEntrA anerkjenner ferdighetsmangler og utilstrekkelig kapasitet til ungdom til å svare på de

nye mulighetene, ved å utvikle et nyttig og praktisk rammeverk for å forberede unge

mennesker som er interessert i å bli selvstendig næringsdrivende og potensielle sosiale

innovatører med visjonen om å ha en innvirkning på samfunn. I denne sammenhengen

skaper SEntrA en forståelse av kunnskapen, ferdighetene og holdningene som utgjør hva det

vil si å være entreprenørskap med sosial innvirkning - oppdage og handle på muligheter og

ideer mot bærekraftige utviklingsmål, og transformere dem til sosiale, kulturelle eller

økonomiske. verdi for andre.

SEntrA- modellen er bygget på EntreComp -konseptet (Entrepreneurship Competence

Framework) og dets tre grunnleggende områder: Ideer og muligheter, ressurser og handling;

og transformerer dem til en komplett prosess som knytter sosiale utfordringer, gründer- og

IKT-kompetanse og samfunnsaktiviteter. Basert på forskningen og analysen utført av

partnerne i deres land, er modellen utviklet som følger:

Ideer og muligheter: definerer "målene for mitt fellesskap" basert på målene for

bærekraftig utvikling i FNs agenda 2030.

❖ SDG 3: God helse og velvære

❖ SDG 4: Kvalitetsutdanning

❖ SDG 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

❖ SDG 13: Klimahandling



Ressurser : styrker gründer- og IKT-”kompetansen” til ungdommene, tilpasser

læringskontekstene til deres behov for å bli meningsfulle og anvendelige.

Entreprenørkompetanse IKT og mediekompetanse

o Finansiell og økonomisk

kompetanse

o Mestring av usikkerhet og risiko

o Kreativitet

o Mobilisere ressurser

o Planlegging og ledelse

o Få tilgang til og evaluer informasjon

o Bruk og administrer informasjon

o Analyser media

o Lag medieprodukter

o Bruk teknologi effektivt

Into Action: støtter unge mennesker til å designe og implementere "Activities for My

Community" rettet mot lokale behov og sosial innvirkning.

✔ VÅR generasjon

✔ Hermes lokal handlingsplan

✔ Framtidens hager

✔ Planetens mestere

✔ SDGs ungdomsmedieallierte

Alle de ovennevnte elementene er identifisert og justert til SEntrA- partnerlandene, etter

forskningen utført innenfor rammen av prosjektet. Disse kan tilpasses ulike grupper og

læringskontekster avhengig av ungdommenes og lokalsamfunnenes behov. Dette gjør

modellen fullstendig overførbar og replikerbar. Med ulike utgangspunkt for en individuell

elev og ulike lokale prioriteringer, kan modellen tilpasses for å svare på ulike situasjoner.

Modellen støttes av et treningsverktøysett (IO3), et pedagogisk verktøy som kan brukes av

ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner for å forberede unge mennesker til å utvikle

sosiale virksomheter. Verktøysettet gir grunnleggende kunnskap om sosial økonomi og sosialt

entreprenørskap; grunnleggende forståelse for bruk av designtenkeprosessen; og

verkstedscenarier (tilretteleggingsreiser) for utforming av sosiale virksomheter.

Sentra-modellen kompletteres med presentasjonen av en sosial entreprenørskapsakselerator

som beskriver en ambisiøs setting når det gjelder driftsmodell, målmarked, innhold samt

utvikling og ledelse.



Domener:
Ikke-formell læring og inkludering

Sysselsetting og bedrift

Mål: «Jeg vil implementere»

Hjelp til gjennomføring av ideer/prosjekter




