Projekt Creating leaders obchodzi pierwsze urodziny
Niedawno upłynął pierwszy rok realizacji projektu Creating leaders for the Future: no
Limits to Entrepreneurship and Disability, który rozpoczął się we wrześniu 2015 r.
Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Realizuje go
międzynarodowe partnerstwo organizacji z Francji, Włoch, Polski i Hiszpanii; liderem
projektu jest partner hiszpański Fundacion Prevent.
Głównym celem projektu jest zaprojektowanie ścieżki szkoleniowej dla osób
dorosłych z niepełnosprawnościami, w oparciu o innowacyjne metody i treści oraz o
koncepcję Hybrid Value Chains (HVC) (Hybrydowe Łańcuchy Wartości). Dzięki temu
możliwa będzie bliska współpraca organizacji społeczeństwa obywatelskiego z
biznesem.

W trakcie pierwszego roku…
 Partnerzy pracowali nad identyfikacją i analizą niezaspokojonych potrzeb i luk
w ofercie szkoleniowej dla osób z niepełnosprawnościami.
Ponadto, partnerzy przeanalizowali szereg dobrych praktyk dotyczących integracji
społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, z których zaczerpnęli interesujące pomysły odnośnie
realizacji dalszych działań.
 Rezultatem badań jest opracowany przez partnerstwo raport pt. Analysis of
European good practices in entrepreneurship for people with disabilities
(Analiza dobrych praktyk europejskich w zakresie przedsiębiorczości osób z
niepełnosprawnościami), który jest dokumentem odniesienia przy tworzeniu
treści
i
metodyki
zaprojektowanych
specjalnie
dla
osób
z
niepełnosprawnościami.
W najbliższych miesiącach partnerzy będą wypracowywać treści i materiał
szkoleniowy oraz specjalnie zaprojektowaną metodykę i działania towarzyszące,
mające na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu i
zarządzaniu własnymi biznesami.
W dniach 28-29 września w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie ponadnarodowe.
 W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy. Było ono okazją do omówienia
dotychczas zrealizowanych prac i zaplanowania przyszłych działań.


Partnerzy mieli również możliwość nawiązać w Warszawie kontakt z ważną
organizacją, która zajmuje się rozwojem społecznym i ekonomicznym: Fundacją
Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

FISE – Warsaw (Poland) – September 28th and 29th, 2016

FISE zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i bezrobocia. Dotychczas
Fundacja zrealizowała ponad 150 projektów, przeszkoliła ponad tysiąc
pracowników publicznych i prywatnych instytucji rynku pracy. Opublikowała
również szereg opracowań na temat problemów rynku pracy. Z punktu widzenia
projektu Creating Leaders, szczególnie ciekawe są dwie wyjątkowe inicjatywy
realizowane przez FISE:
- Szkoła Przedsiębiorczości rozpoczęta w 1994 r., w ramach której przeszkolono
sześć tysięcy osób poszukujących zatrudnienia oraz ponad osiem tysięcy
specjalistów w obszarze rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji
pozarządowych oraz administracji publicznej.
- Warsztat Warszawski - darmowa przestrzeń warsztatowa dla każdego, kto chce
zorganizować spotkania, debaty, konferencje, itp.
W najbliższych miesiącach…
Partnerzy będą wspólnie opracowywać materiały szkoleniowe i metodykę dotyczącą
przedsiębiorczości i niepełnosprawności. Na początek 2017 r. zaplanowano
zorganizowanie grup fokusowych z udziałem różnych interesariuszy, co umożliwi
uzyskanie feedbacku oraz sugestii, które zostaną wykorzystane w pracach nad
rezultatami.

Więcej informacji na temat projektu I jego postępów można znaleźć na stronie
projektu (http://leadersforthefuture.eu/) i w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/CreatingLeadersfortheFuture/?fref=ts
@CLeadersFF

Do zobaczenia wkrótce!

