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MARZEC 2021 - MIEDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERSKIE
W dniach 17 i 18 marca zorganizowaliśmy nasze drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie.
Spotkanie to powinno było odbyć się w Hiszpanii, w Medina del Campo (miasto partnerskie
DAFO).
Ze względu na ograniczenia zdrowotne związane z Covid-19, partnerzy spotkali się online.
DAFO zorganizowało dla partnerów wirtualne zwiedzanie Medina del Campo, jego kultury,
atrakcji i festiwali. DAFO zapewniło również interaktywną rozrywkę, dzięki której partnerzy mogli się
lepiej poznać.
Spotkanie to było bardzo owocne: pozwoliło nam sfinalizować pierwszą część projektu:
12 strategicznych działań metodologii BBU. Omówiliśmy również projekt graficzny przyszłego
podręcznika szkoleniowego oraz plan szkoleń dla trenerów, którzy będą testować te działania.

W TRAKCIE REALIZACJI

ODBIORCY NEETS

LISTOPAD 2020 > MARZEC 2021
Projektowanie metodologii i aktywności BBU
PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE, POLSKA

KWIECIEŃ > CZERWIEC 2021
Opracowanie projektu modułów podręcznika i
planu szkoleń
MARZEC-SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, HISZPANIA

CZERWIEC 2021
Pilotaż 1- Szkolenia dla edukatorów

Metodologia BBU ma na celu poprawę
umiejętności przekrojowych osób
nieaktywnych zawodowo. NEET (ang. neither
in employment, in education or training)
to społeczna klasyfikacja pewnej kategorii
osób nieaktywnych zawodowo.
Jest to osoba, która nie jest ani zatrudniona,
ani nie uczestniczy w edukacji lub szkoleniu
(formalnym lub nieformalnym).

SIERPIEŃ > LISTOPAD 2021
Pilotaż 2- Edukatorzy testujący metodologię i
aktywności BBU

SIERPIEŃ - SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, SŁOWACJA

GRUDZIEŃ 2021 > STYCZEŃ 2022
Zbieranie informacji zwrotnych
STYCZEŃ-SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, FRANCJA
LUTY > MAJ 2022
Ostateczny projekt podręcznika
MAJ-SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE, WŁOCHY
CZERWIEC > SIERPIEŃ 2022

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE W POLSCE, HISZPANI,
SŁOWACJI, FRANJI, WE WŁOSZECH

WRZESIEŃ > PAŹDZIERNIK 2022
Ocena jakości i oddziaływania

TOPCOACH W PRZYBLIŻENIU

Kategoria ta obejmuje 2 różne grupy :
- młodych absolwentów poszukujących
pracy, czasowo poza rynkiem pracy,
narażonych na ryzyko długotrwałego
pozostawania bez pracy.
- młodych ludzi, którzy przedwcześnie opuścili
system edukacji i nie są w stanie wejść na
rynek pracy ze względu na brak
odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.
W 2019 r. 16,4 proc. osób w wieku 20-34 lat w
UE nie było ani zatrudnionych, ani nie
kształciło się i nie szkoliło (NEET).
Odsetek młodych ludzi niezatrudnionych ani
nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu
w 2019 r. wahał się od 7,3 % w Szwecji do 27,8
% we Włoszech.
Źródło : Eurostat

Topcoach SRO z siedzibą w Bratysławie na
Słowacji jest instytucją specjalizującą się w
dziedzinie rozwoju osobistego. Prowadzi
warsztaty i szkolenia dla osób
indywidualnych i firm.
Jako partner konsorcjum, Topcoach jest
m.in. odpowiedzialny za projekt graficzny
podręcznika.

ŚLEDŹ NAS

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy komunikat
odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji w nim zawartych.
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