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Do zobaczenia wkrótce!
Po niemal 2 latach, przygoda która rozpoczęła się we wrześniu 2015 roku wchodzi w ostateczna fazę. Konsorcjum
projektowe opracowało ostateczne wersje przewodników po metodologii szkoleniowej i materiałach
dotyczących przedsiębiorczości oraz systemach pracy i działaniach towarzyszących, z których korzystać mogą
jednostki publiczne i prywatne zainteresowane prowadzeniem szkoleń dla przedsiębiorców.

Pracowite lato…
Ostatnie spotkanie międzynarodowe – Barcelona (4-5 lipca)
Przedstawiciele organizacji partnerskich (Francja, Włochy, Hiszpania i Polska) spotakli się w Barcelonie (siedziba
główna Fundacji Prevent) w celu ostatecznej ewaluacji i
dopracowaniu

finalnych

produktów

doakąłdnego

zaplanowania

działań

projektu

oraz

promocyjnych

i

upowszechniajacych, które pomoga nam dotrzeć do jak
najszerszej grupy osób.

Mieliśmy również okazję zapoznać się z czołową inicjatywą wspierająca przedsiębiorczość wśród absolwentów
szkół wyższych - R & D & I: UAB Research Park
(Universitat Autònoma de Barcelona). Więcej informacji
na stronie https://goo.gl/uxMn6K. Organizacja zajmuje
się wpsraciem startupów a swoim portfolio ma
inicjatywy prowadzone przez i dla osób z
niepełnosparwnością. Jedną z nich jest Mass Factory
(https://goo.gl/Rk5sR5), firma opracowująca aplikacje
na rzecz mobilności i dostępności w mieście.

Publiczne prezentacje rezultatów projektu
7 lipca Fundacja Prevent zorganizowała pierwsze z serii spotkań upubliczniających rezultaty projektu.
Zaprezentowane zostały:

 Przewodnik

po

metodologii

szkoleniowej

i

materiałach

dotyczących przedsiębiorczości
 Przewodnik po systemach pracy i działaniach towarzyszących

Spotkanie odbyło się w "Centrum Inicjatywy Przedsiębiorczości" w siedzibie Barcelona Activa (lokalna jednostka
ds. rozwoju lokalnego poprzez promowanie zatrudnienia, przedsiębiorczości i wsparcia dla firmy).
Dodatkową atrakcją było wystąpienie Dr. Gay de Liébana (znanego
ekonomisty i prawnika), który opowiedział o hiszpańskiej i europejskiej
sytuacji gospodarczej. W prosty i dostępny sposób nakreślił wizję przyszłej
sytuacji społeczno-gospodarczej Hiszpanii i Europy, a także środowiska, w
którym przedsiębiorcy będą poruszać się w nadchodzących latach.

Publikacja Przewodników
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznanania się z materiałami wypracowanymi w ramach Projektu:
 Przewodnik po metodologii szkoleniowej i materiałach dot. przedsiębiorczości (http://bit.ly/2hohHIW)
 Przewodnik po systemach pracy i działaniach towarzyszących (http://bit.ly/2z5M3cS)

Materiały bedą dostępne również na stronach internetowych partnerów projektu - Fundación Prevent, Consorzio
IOS, Fundacja Aktywizacja oraz Mine de Talents. Mogą korzystać z nich instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe, agencje szkoleniowe, zainteresowane prowadzeniem szkoleń w tym zakresie.

Po prostu równowaga …
Tym oto newsletterem ekipa projetu Creating Leaders mówi do widzenia ... ale nie rozstajemy się na zawsze! To
dla nas czas na złapnie oddechu, dystansu, równowagi do wypracowanych materiałów oraz zebranie sil do
dalszych działań na rzecz przedsiębiorczości i niepełnosprawności.

Stale jesteśmy do dyspozycji i chętnie odpowiemy na pojawiające się wątpliwości. Naszym celem jest i zawsze
bedzie praca na rzecz “wyrównywania szans” i tak długo jak mamy w tym wspólny cel jesteśmy gotowi
pokonywac tę drogę razem z Tobą!

Do zobaczenia wkrótce!
Więcej informacji na:
Website CREATING LEADERS: leadersforthefuture.eu/en/
Facebook CREATING LEADERS: goo.gl/hMSYwv
Twitter CREATING LEADERS: goo.gl/87VjQQ

