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Szlifujemy detale!
Przewodniki i wtyczne dla szkoleń z zakresu przedsiębiroczości zaczynają nabierać ostatecznego kształtu.
Doprecyzowujemy szcegóły, wyjaśniamy ostateczne kwestie, tak aby materiały mogły ujrzeć światło dzienne.

Nad czym pracowaliśmy ostatnio?
Ostatnie miesiące to okres wytężonej pracy. W tym czasie przeprowadziliśmy jakościowe i ilościowe badania
dotyczące preferencji i doświadczeń przedsiębiorców z niepełnosprawnością w krajach partnerskich, dokonaliśmy
analizy materiałów, opracowaliśmy opinie ekspertów. Wszystko to pozwoliło nam przygotować wstępne wersje
Przewodników i wytycznych dla szkoleń, skierowanych do niepełnosprawnych przedsiębiorców.
Material ten został przedstawiony zewnętrznym specjalistom w trakcie spotkań warsztatowo-focusowych,
zorganizowanych przez każdego z Partnerów Projektu. W spotkaniach wzieły udział osoby/organizacje działające
w obszarze niepełnosparwności i przedsiębiorczości. Zebrane opinie i informacje zwrotne pomogły nam dokonać
ewaluacji materiałów i w duzym stopniu przyczyniły się do ich ostatcznego kształtu.
Wybrane zdjecia i komentarze zebrane podczas warsztatów:

Fundación Prevent: Spain
“Musimy miec ciągle z tyłu głowy, że sam proces
szkoleniowy – jego długość trwania i intensywnosć
powinny być zawsze indywidualnie dostosowane”

Fundacja Aktywizacja: Poland
"Metodologia szkoleń powinna uwzględniać
elementyjak budować świadomość przyszłych
przedsiębiorców w zakresie bardzo ważnych rzeczy,
na przykład: jak radzić sobie z ryzykiem
ekonomicznym, jak radzić sobie z problemami
podatkowymi i ewentualnie niepowodzeniem”

Mine de Talent: France

Wiecej o warsztatach znajdziecie na stronie: www.leadersforthefuture.eu

Co będziemy robić w najbliższym czasie?
Przygotwania do ostatniego spotkania
W dniach 4 i 5 lipca w siedzibie Fundacji Prevent w Barcelonie odbędzie się ostatnie międzynarodowe spotkanie
członków projektu "Creating Leaders".

W ciągu tych dwóch dni będziemy pracować nad szczegółami, tak aby mieć pewność, że wyniki uzyskane po dwóch
latach pracy są spójne i gwarantują produkty wysokiej jakości.
Ponadto Partnerzy bedą mieli okazję zwiedzić Research Center of the Autonomous Uniwersytetu w Barcelonie,
jednostkę prowadzącą projekty szkoleniowe dla młodych przedsiębiorców.

Publikacja PRZEWODNIKÓW
W ciągu 2 najbliższych miesięcy ostateczne wersje Przewodników zostaną opublikowane na stronie
internetowej projektu (www.leadersforthefuture.eu):
Przewodnik po metodologii szkoleniowej i materiałach dotyczących przedsiębiorczości
Przewodnik po systemach pracy i działaniach towarzyszących

Spotkania upowszechniające
Partnerzy projektu Creating Leaders (Francja, Włochy, Polska i Hiszpania) zorganizują spotkania upowszechniajace,
w ramach których zaprezentowane zostanę oba materiały.
Podczas gdy Francja, Włochy i Polska pracują nad ostatecznymi terminami spotkań, pierwsze wydarzenie w
zorganizowane przez Fundację Prevent zostało zaplanowane na 7 lipca w Barcleonie. Odbedzie się ono w siedzibie
Barcelona Activa (lokalna instytucja ds. rozwoju lokalnego działająca poprzez promowanie zatrudnienia,
przedsiębiorczości i wsparcia dla firm).
Wiecej infomacji na:
Website CREATING LEADERS: leadersforthefuture.eu/en/
Facebook CREATING LEADERS: goo.gl/hMSYwv
Twitter CREATING LEADERS: goo.gl/87VjQQ

