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YEE 2017
Utbildningen ägde rum 5-12 augusti. 25 deltagare från
Sverige, Moldavien, Italien, Tyskland, Spanien, Polen
och Ryssland. Åldern var spridd mellan 17-25 år.
DELTAGARNAS RÖSTER:
Alina Placinta, 23, Budesti, Moldavien
”YEE levde verkligen upp till mina förväntningar. Det bästa har varit möjligheten att lära känna nya vänner från
olika länder, men jag har också lärt
mig mycket. Till exempel att det ÿnns
så många olika typer av entreprenörskap”.

Lärare och projektledare. Dennis Larsen har haft alla funktioner i
YEE där han själv en gång började som deltagare år 2001.

Mirco Francia, 21, Bertinoro, Italien
”Det har varit lärorikt att testa på
grupparbete med nya vänner från
olika länder. Jag har också insett att
det gäller att våga ta vara på möjligheten när den dyker upp. Utbildningen är så värdefull att en vecka kändes
lite för kort”.

Sarah Rogers från London gästföreläste om och inspirerade
YEE:s deltagare i socialt entreprenörskap.

En ”mindmap” om mig själv som entreprenör är en av de första
uppgifterna för deltagarna.

YEE 2017 – ett nytt kapitel i framgångssagan
ULVÖN/ALE. Entreprenörsutbildningen YEE
arrangerades för 17:e
gången förra veckan.
Det gör programmet
unikt i både Sverige och
Europa.
– Jag är väldigt tacksam över att ha fått
vara med från början,
säger årets projektledare Dennis Larsen som
var en av deltagarna
premiäråret 2001.
Konceptet att låta ungdomar
i ålder 18-24 år från olika
Europeiska länder tränas i
konsten att samarbeta och
tänka i nya banor har rönt
stor framgång varje år. Utbildningen YEE (Unga entreprenörer i nya Europa)
har utvecklats i nära samarbete med Oxford Brookes
University och har också arrangerats i Moldavien samt
Botswana vid två tillfällen.
Förra veckan genomför-

des programmet återigen
på hemmaplan. 25 ungdomar från sju olika nationer
medverkade. Efter en övernattning och bekantskap på
Uspastorp konferens- och
äventyrscenter bar det iväg
till kursgården på Ulvön utanför Ljungskile. Förutom
att lära känna nya vänner
från Polen, Tyskland, Ryssland, Italien och Spanien ﬁck
de också i mixade grupper
uppdraget att formulera en
affärsidé i socialt entreprenörskap.
– Vi hade äran att ha Sarah Rogers från London
som gästföreläsare. Hon har
lyckats hjälpa den engelska
kyrkan att skapa en ansvarsfull och lönsam affär av alla
sina byggnader. Våra deltagare ﬁck sedan ”brainstorma” kring vad de skulle vilja
göra för att skapa en bättre
värld, socialt entreprenörskap som bär sig ekonomiskt.
Vi vill att de ska upptäcka att
man kan göra skillnad och
förverkliga goda idéer utan

statliga bidrag, säger Dennis
Larsen.
Det blev som vanligt intensiva dagar med föredrag
om bland annat affärsplaner, marknadsföring och
förmågan att se både riskerna och möjligheterna. Paal
Evjenth, entreprenör och
inspiratör samt föreläsare
om betydelsen av rätt attityd
gästade projektet under onsdagen.
– En fantastisk utbildning
som det känns jättekul att få
medverka i. Vilka ungdomar,
oerhört kreativa, berömde
Paal.
Det blev också en tur till
Marstrand för att uppleva en
svensk pärla på västkusten
och inte minst för att få ett
nödvändigt avbrott.
– Den här gruppen tillhör
de ﬂitigast vi har haft. Efter
Marstrandsbesöket valde de
ﬂesta grupperna att fortsätta
sitt arbete och var väl inte i
säng förrän vid halv tre på
natten. Inte en enda gång
har vi heller behövt hämta

eller vänta på någon. Det är
första gången som alla deltagare respekterar tider och
det är väldigt unikt, säger
Dennis Larsen.
På fredagseftermiddagen
väntade således presentationen av sex affärsidéer. Den
ägde som vanligt rum i Ale
Kulturrum och traditionsenligt var den politiska kommunledningen på plats.
– Vi är självklart väldigt
stolta över YEE och att vi
har lyckats hålla i denna
satsning på entreprenörskap
så länge. Entreprenörskap
och kreativt tänkande är inte
minst viktigt i den offentliga sektorn, sa kommunalråd
Paula Örn (S).
Efter att deltagarna fått
mottaga applåder och diplom var det dags för dem
att betygsätta utbildningen.
På en femgradig skala ﬁck
YEE 2017 imponerande 4,6.
Ett bevis på att programmets
framgångssaga skrivit ytterligare ett kapitel.

Hammad Raad, 18, Nödinge
”Jag älskade utbildningen. Det var en
härlig upplevelse, där jag ÿck lära mig
mycket om entreprenörskap, att kommunicera med andra trots att det var
svårt ibland och ÿck även lära mig lite
hur andra har det och vilka förutsättningar de har. Det var synd att vi inte
hade lite mer tid att umgås på kvällarna”.

Martyna Meyer, 17, Polen
”Det har varit en fantastisk vecka som
har visat mig hur liten världen är, att
vi människor är så lika oavsett var vi
bor. Jag har lärt mig att tänka annorlunda, att vända och vrida på saker.
Det värsta var att veckan gick så fort,
men nu har jag en massa nya vänner
från olika delar av Europa och vi planerar redan för att träffas igen”.

Paulina Kedzierska, 18, Gdansk, Polen
”YEE var bättre än jag förväntat mig
och inte minst har det varit bra att
få prata engelska. Jag har fått många
nya erfarenheter och lärt mig arbeta
bättre i grupp. Projektarbetet har faktiskt övertygat mig om att ekonomi
och ÿnanser kan vara något för mig i
framtiden. Det enda negativa jag kan
komma på är att vi var tvungna att gå
upp så tidigt…”

