Tworzenie liderów przyszłości :
Brak barier dla przedsiębiorczości i niepełnosprawności
ZAŁOŻENIA PROJEKTU

CELE PROJEKTU
Analiza dobrych praktyk i
wymiana doświadczeń, w celu
zwiększenia transferu wiedzy
Wzmacnianie współpracy
strategicznej na szczeblu
lokalnym.
Testowanie nowych form
szkoleniowych i form wsparcia
z zakresu przedsiębiorczości
Promocja dzialań społecznych i
aktywizacyjnych

Pomimo wielu istniejących mechanizmów promowania przedsiębiorczości i
kształcenia osób z niepełnosprawnościami, grupa ta nadal znajduje się w
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z resztą populacji.
Projekt Creating Leaders for the Future, finansowany w ramach programu
ERASMUS+ promuje dostęp do profesjonalnych szkoleń z obszaru
przedsiębiorczości, opierających się na metodologii indywidualnego rozwoju.
Oferuje również :
- Dostęp do wysokiej jakości materiałów szkoleniowych
- Promocję "kultury przedsiębiorczości" i przedsiębiorczości społecznej
- Gwarancję jakości w projektach opracowanych w ramach metodologii
Its contents and methodology are built on the basis of the exchange of good
practices and the analysis of existing needs among the involved European
partners.
EUROPEJSKI PROJEKT
Projekt "Creating Leaders" realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy
oragnizacjami pochodzącymi z 4 krajów (Hiszpania, Francja, Włochy, Polska),
działajacymi aktywnie w obszarze niepełnosprawności
Ponad 300 osób będzie zaangażowanych w realizację projektu na
poszczególnych fazach.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY PROJEKTEM ?
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnoścą, podziel się z nami swoimi
doświadczeniami lub potrzebami, udzielajac odpowiedzi na pytania
ankiety, którą znajdziesz tutaj:
http://bit.ly/2ls3EH7
Czy chciałbyś pomóc nam w opracowaniu przewodnika dobrych
praktyk lub otrzymywać bieżące informacji o projekcie? Bądźmy w
kontakcie!
dariusz.gosk@idn.org.pl

FAZY PROJEKTU
Projekt będzie realizowany w latach 2015-2017. Jest podzielony na 5 etapów:
1. Zebranie informacji ilościowych i jakościowych od interesariuszy projektu
2. Zaangażowanie współpracowników
3. Wymiana i analiza dobrych praktyk

Skontaktuj się z nami!
Fundacja Aktywizacja
www.aktywizacja.org.pl
Dariusz Gosk

4. Realizacja planowanych działań (opracowanie metodologii szkoleniowej,
przygotowanie treści, narzędzi, komunikacja), wdrażanie i ocena (wpływ bezpośredni i
pośredni)
5. Upowszechnianie rezultatów projektu
KOMUNIKACJA I UPOWSZECHNIANIE

+(48) 508 501 458
dariusz.gosk@idn.org.pl

PARTNERZY PROJEKTU

- Będzie odbywała się za pomocą strony www, newsletterów, broszur, sieci
społecznościowych, międzynarodowych oraz lokalnych spotkań organizowanych przez
partnerów projektu
PARTNERZY PROJEKTU

COOP'CONSEILS (CAE talents of Mine) to grupa specjalistów zakresie współpracy
międzynarodowej, przedsiębiorczości i innowacji społecznych, tworzenia miejsc pracy i
dla osób niepełnosprawnych.

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIAL IES jest stowarzyszeniem spółdzielni i
przedsiębiorstw społecznych we Włoszech. Działa w obszarze społecznej i zawodowej
integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizujac swoje działania
poprzez innowacje społeczne i szkolenia.

FUNDACJA AKTYWIZACJA, której ównym celem jest wspieranie ośób z
niepełnosparwnosciami lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wejściu na
rynek pracy.

LIBERCONSULTORES jest organizacją specjalizuącą się w szkoleniu firm i
pracowników, wykorzystując najlepsze dostępne narzędzia. od ponad lat prowadzi
europejskie i międzynarodowe projekty w obszarze szkoleń

FOUNDATION PREVENT, Lider Projektu, powszechnie znana organizacja w
Hiszpanii, specjalizującą się w promowaniu szkolenia na rzecz zatrudnienia i
przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych.

