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Trzecie spotkanie
25 - 27 wrzesień, 2019r, - Bastia (FR)
Koordynator projektu, I.R.I.P.S., był gospodarzem trzeciego
międzynarodowego spotkania projektowego zorganizowanego w Bastii
na Korsyce. Była to okazja do wspólnego zaplanowania przez partnerów
kolejnych kroków i działań projektowych, a w tym w zakresie
opracowywania modułów szkoleniowych, których grupą docelową będą
osoby dorosłe z niepełnosprawnościami (treści na poziomie EQF 2).
Partnerzy zdecydowali, że materiały szkoleniowe będą m.in. adresować
kompetencje cyfrowe i finansowe oraz umiejętności miękkie, które
sprzyjają zatrudnieniu. Z kolei moduły szkoleniowe, które będą
skierowane do pracowników socjalnych oraz różnych usług w zakresie
opieki zdrowotnej i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych
(treści na poziomie EQF 5), będą dotyczyć kompetencji planowania oraz
opracowywania projektu, innowacyjnych metod nauczania i integracji,
umiejętności cyfrowych, a także zapewniania wsparcia w zakresie
przedsiębiorczości.
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Forum Srebrnej
Gospodarki
Genua (Włochy),10-13 czerwiec, 2020r.
Forum Srebrnej Gospodarki to pierwsze we
Włoszech wydarzenie poświęcone „światowi
seniorów” i starzejącemu się społeczeństwu, będące
punktem odniesienia dla gospodarki narodowej.
Po wielkim sukcesie poprzednich dwóch edycji,
przedsiębiorstwa,
profesjonaliści,
instytucje,
naukowcy i stowarzyszenia ponownie spotykają się,
aby wspierać srebrną gospodarkę i podzielić się
swoimi propozycjami dla grup wiekowych 50+.
Forum stanowi wyspecjalizowaną inicjatywę, która
ma na celu zwrócenie uwagi na rosnący sektor, na
korzyść przedsiębiorstw i firm. Poprzez konferencje
i warsztaty, wydarzenie składa się z różnych działań,
które
przyczyniają
się
do
rozwoju
tego
wschodzącego biznesu.
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NADCHODZĄCE
WYDARZENIA
Szkolenie dla trenerów Bruksela, luty 2020r.
Czwarte spotkanie Walencja, marzec 2020r.

AGE Platform Europe
Głos osób starszych na szczeblu UE
Barometr AGE ujawnia złożoność kontekstu
społeczno-gospodarczego, z jakim zmagają się
osoby starsze w Europie. Ogólnym celem barometru
AGE jest coroczna publikacja oceny sytuacji
społeczno-ekonomicznej tej populacji w całej UE:
>> https://www.age-platform.eu/policy-work/agebarometer
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