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Dlczego?
Szkolenia
i
kursy
dedykowane
niskowykwalifikowanym
byłym
przestępcom,
którzy
nie
mają
poświadczonych
nabytych
kompetencji
i
umiejętności
certyfikatem, stają się coraz bardziej
popularne.
Niedostateczne
kompetencje
zawodowe
oraz
umiejętności
społeczne potęgują ich wykluczenie
społeczne
i
zwiększają
ryzyko
długoterminowego bezrobocia.

Kto?
INforEX
jest
unijnym
projektem
finansowanym w ramach programu
Erasmus +
6 krajów- Polska, Wielka Brytania,
Hiszpania, Włochy, Cypr i Litwa
współpracują
razem
na
rzecz
podniesienia
podstawowych
umiejętności
i
kluczowych
kompetencji
wśród
grupy
niskowykwalifikowanych,
dorosłych,
byłych więźniów i przestępców a także
nad
certyfikacją
umiejętności
twardych i miękkich wśród wskazanej
grupy docelowej.

doświadczenia warsztatowe
oraz niezbędne wskazówki
a ich finalna wersja będzie
dostępna
na
stronie
projektu.

Model szkoleniowy i
certyfikacji

Model szkoleniowy zawierać
będzie
metodologię
i
materiały
szkoleniowe
ułatwiające
pracę
z
dorosłymi
o
niskich
kwalifikacjach.
Metodologia
certyfikacji
będzie zawierać kryteria
certyfikowania umiejętności
oraz przewodnik w jaki
sposób
odpowiednio
poświadczać kompetencje
osób dorosłych o niskich
kwalifikacjach.

Szkolenie dla
trenerów

6 szkoleń adresowanych do
dorosłych trenerów będzie
organizowanych
w
6
europejskich
krajach.
Trenerami
będą
lokalni
przedsiębiorcy oraz doradcy
zawodowi. Głównym celem
jest
rozwinięcie
kompetencji
niezbędnych
do stania się trenerem
zawodowym
niskowykwalifikowanych
pracowników.
Dwa narzędzia (Przewodnik
szkoleniowy i Przewodnik
po systemie certyfikującym
umiejętności)
będą
rozpowszechniane
przez
stronę
internetową
do
uczestników.
Po
zakończeniu szkoleń oba
materiały
zostaną
wzbogacone
o

Pilotażowe szkolenia
Działanie
polega
na
organizacji 6 pilotażowych
szkoleń
(1
w
każdym
zaangażowanym
kraju)
oraz
finalizacji
i
standaryzacji
metodologii
szkolenia.
Biorąc
pod
uwagę, że w każdym kraju
12 przedsiębiorców będzie
szkolić po 2 osoby (byłych
przedsiębiorców
i
więźniów), to łączna suma
przeszkolonych
beneficjentów wyniesie 144
osoby.

Jakie są główne cele projektu?
Rozwinięcie praktycznego modelu szkoleniowego dedykowanego osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym
Współpraca przedsiębiorców z byłymi więźniami i przestępcami w zakresie szkolenia
zawodowego
Certyfikacja umiejętności zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
12 przedsiębiorców zaangażowanych w przeprowadzenie szkoleń dla dorosłych z każdego kraju
partnerskiego
Każdy przedsiębiorca przeszkoli 2 uczestników (łącznie 144 przeszkolonych byłych więźniów)

Pierwsze spotkanie w Neapolu (Włochy)

Pierwsze spotkanie partnerskie w projekcie INforEX miało miejsce w dniach 1415 grudnia 2016 roku w Neapolu (Włochy). Przedstawiciele z następujących
instytucji: CASCAiD (Wielka Brytania), GINSO (Hiszpania), Lazzarelle (Włochy),
Collegium Balticum (Polska), ŽISPB (Litwa) spotkali się by oficjalnie rozpocząć
projekt.
Koordynator przedsięwzięcia przedstawił ogólne założenia i cele projektu oraz
zapoznał parterów ze sprawami administracyjnymi oraz finansowymi.
Partner z Cypru, który nie mógł być obecny na spotkaniu uczestniczył z
partnerami w videokonferencji podczas której przekazał wytyczne dotyczące
tworzenia analizy sytuacji oraz analizy potrzeb.
Dwa dni spotkania minęły pod znakiem ciężkiej i efektywnej pracy oraz
zaplanowania następnego kroku w projekcie tj. spotkania z grupą focusową
(instytucjami zainteresowanymi rezultatami i calami) w każdym kraju
partnerskim.

