
SILVER+
 Silver Economy As A New Pathway To Foster

Entrepreneurship And Facilitate The Disabled Persons’
Insertion And Reinsertion In Labour Market

N E W S L E T T E R  N ° 1  -  M A J / C Z E R W I E C  2 0 1 9

Numer projektu: 2018-1-FR01-KA204-047742

Informacje ogólne

Projekt

SILVER+  to projekt dofinansowany ze środków EU 
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Główne założenia projektu:
- Opracowanie innowacyjnej metodyki szkolenia oraz
zestawu e-narzędzi, które będą wspierać osoby pracujące 
z niepełnosprawnymi, aby Ci mogli jak najdłużej pozostać
aktywni na rynku pracy.
 
- Zwiększenie potencjału zatrudniania specjalistów ds.
socjalnych i zdrowotnych, a także chętnych do rozpoczęcia
nowych działalności w ramach srebrnej gospodarki.
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PIERWSZY NEWSLETTER W PROJEKCIE
 
OPRACOWANY NEWSLETTER JEST
WPROWADZENIEM DO PROJEKTU



Osoby starsze, dzięki swojemu bagażu doświadczeń,
mogą przyczynić się do rozwoju społeczeństwa,
jednocześnie aktywnie żyć. Dotyczy to również osób
niepełnosprawnych, którzy w niektórych krajach Europy
mają możliwość w wieku około 60 lat pobierać
minimalną emeryturę. Niestety w większości
przypadków nie zapewnia ona wystarczających
dochodów i środków na własne utrzymanie, czy opiekę
zdrowotną.
W związku z tym, niezbędne staje się stworzenie
mechanizmów zachęcających i umożliwiających takim
osobom pozostanie jak najdłużej w środowisku pracy.
Grupa docelowa projektu: nauczyciele osób dorosłych
oraz pracownicy ośrodków ds. socjalnych 
i zdrowotnych; dorośli niepełnosprawni (beneficjenci
końcowi).

REZULTATY PROJEKTU
 
 

Platforma
e-learningowa
 

Ramy 
kompetencji wraz
z kursem
 

Zbiór narzędzi do
 nauki metodą blended
learning
 

Podręcznik SILVER+
 

Moduły szkoleniowe
 dla osób
niepełnosprawnych

Dlaczego SILVER+

Szybkie starzenie się społeczeństwa jest
jednym z głównych czynników
determinujących przyszły rozwój gospodarczy
Europy i świata. Długość życia gwałtownie
wzrosła, również u osób dotkniętych
niepełnosprawnością, co stwarza wyzwanie
społeczne, ale także dużą szansę na wzrost
gospodarczy i zatrudnienie w ramach tzw.
„srebrnej gospodarki.” 
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KRAJÓW UE 

I.R.I.P.S. (Institut Regional D’Insertion
Professionnelle Et Sociale) - FRANCJA

Partnerzy
w projekcie

KOORDYNATOR
 
STRONA INTERNETOWA
https://www.irips.fr/

Associazione C’ENTRO 
- WŁOCHY

 

STRONA INTERNETOWA
http://www.associazionecentro.it/
 

Coop. SAPSE  
- FRANCJA

 

 

GO EUROPE - WŁOCHY

 

STRONA INTERNETOWA
http://goeurope.es/

Fyg Consultores 
- HISZPANIA

 

STRONA INTERNETOWA
http://www.fygconsultores.com/

DANMAR COMPUTERS 
- POLSKA

 

STRONA INTERNETOWA
https://danmar-computers.com.pl/en/

CIEP Asbl - BELGIA

 

STRONA INTERNETOWA
http://www.ciep.be/
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Ten projekt został sfinansowany przy
wsparciu Komisji Europejskiej. Publikacja
odzwierciedla jedynie poglądy autora,
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jakiekolwiek wykorzystanie zawartych 
w niej informacji.


