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Materiały i szkolenie online

REZULTATY CYFROWE I MOŻLIWOŚCI

Projekt SILVER + dobiegł końca. Nadszedł czas podsumowania
oczekiwań, wysiłków, rezultatów, krytycznych aspektów oraz
perspektyw na przyszłość.
Strona internetowa projektu zawiera wszystkie rezultaty projektu
w języku francuskim, angielskim włoskim, polskim i hiszpańskim.
Skorzystają z nich edukatorzy, pracownicy socjalni oraz inni
beneficjenci, jako materiał informacyjny i szkoleniowy.
W szczególności jeden z rezultatów intelektualnych (IO4) jest
poświęcony szkoleniu osób z niepełnosprawnościami, w tym
w zakresie umiejętności finansowych i cyfrowych.
Platforma e-learningowa projektu została stworzona jako ścieżka
szkoleniowa dla edukatorów w celu zwiększenia skuteczności stosowanych
przez nich strategii we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami, aby na
rynku pracy mogli pozostać, albo rozpocząć pracę. Dostęp do platformy jest
bezpłatny i nie wymaga rejestracja w celu ułatwienia dostępności. Moduły
szkoleniowe mogą być dobrane zgodnie z indywidualnymi preferencjami
i potrzebami.

OBSERWUJ NAS!

www.facebook.com/SILVERPLU
S_project

https://silverplus.erasmus.site/

TEN NEWSLETTER JEST PODSUMOWANIEM
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ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROJEKCIE 
Wydarzenia w krajach partnerów

HISZPANIA
Wydarzenie zorganizowane przez GoEurope i FyG Consultores,

15 września 2020r. w Walencji

Wydarzenie zostało zorganizowane online za pośrednictwem platformy internetowej
ZOOM z powodu istniejących ograniczeń sanitarnych i zaostrzonej sytuacji        
 w Hiszpanii wynikiem globalnej pandemii Covid-19. W wydarzeniu uczestniczyło 40
osób. Pomimo wyzwań, obaj hiszpańscy partnerzy mieli okazję współpracować przy
organizacji wydarzenia i wzmacniać swoje relacje. Zorganizowane wydarzenie  było
okazją do zebrania grupy docelowej w jednej wirtualnej przestrzeni, w której
uczestnicy mogli dzielić się swoją wiedzą i poznać wszystkie rezultaty intelektualne
opracowane w projekcie i prezentowane podczas wydarzenia, ze szczególnym
naciskiem na platformę e-learningową i kurs online, z których mogli skorzystać
podczas krótkich warsztatów pod koniec wydarzenia.



Wydarzenie zostało zorganizowane  w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Mogielnicy koło Rzeszowa. Wzięło w nim udział 42 uczestników. Była to okazja do
zgromadzenia trenerów, psychologów i osób pracujących z niepełnosprawnymi
osobami dorosłymi ze wspomnianego Domu Samopomocy - ich przedstawiciel
podzielili się również uwagami na temat testowania rezultatów z ich grupą
podopiecznych. W wydarzeniu wzięła również udział ekspert Magdalena Malinowska,
trener, specjalista ds. zatrudnienia i wiceprezes Fundacji VIVA FEMINA, która
uczestniczyła w projekcie i przyczyniła się do opracowania Podręcznika SILVER+ (piąty
rezultat). Inni uczestnicy wydarzenia to przedstawiciele z Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boguchwale, Fundacji Podaruj Miłość (działających na rzecz grup
defaworyzowanych), Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, Koła Gospodyń
Wiejskich w Mogielnicy, szkoły dla osób ze specjalnymi potrzebami UNICEF, ośrodków
szkolenia i kształcenia zawodowego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki
Rzeszowskiej, świadczenia indywidualnej opieki zdrowotnej i inni beneficjenci.

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROJEKCIE
Wydarzenia w krajach partnerów

POLSKA
Wydarzenie zorganizowane przez DANMAR COMPUTERS,

Mogielnica koło Rzeszowa



ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROJEKCIE
Wydarzenia w krajach partnerów

WŁOCHY
Wydarzenie zorganizowane przez CENTRO w Cadoneghe

Ograniczenia sanitarne nie sprzyjały organizacji tradycyjnego spotkania, w związku z tym
zorganizowano webinarium z udziałem 28 uczestników. Oprócz ogólnej prezentacji
rezultatów projektu, partner projektu Danmar Computers przyjął zaproszenie
zaprezentowania cyfrowych rezultatów SILVER +. Wydarzenie zostało zorganizowane
z udziałem kilku organizacji z Włoch, które dysponują znaczącymi najlepszymi praktykami
w zakresie integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, ponieważ jednym
z głównych wyzwań projektu było zaproponowanie nowych kontekstów i profilu
zawodowego takich osób. Przedstawiciele uczestniczącej organizacji Fondazione Allianz
UMANA MENTE z Mediolan omówili możliwości pracy w rolnictwie i świadczeniu usług
socjalnych, podczas gdy Castel Monte Social Cooperative powiedziała kilka słów o swojej
inicjatywnie Farmy Społecznej produkującej Prosecco i warzywa. Uczestnicy wykazywali
duże zainteresowanie prezentacjami i zgłębieniem tematu.



ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROJEKCIE
Wydarzenia w krajach partnerów

BELGIA
Wydarzenie zorganizowane przez CIEP w Brukseli

Wydarzenie zostało zorganizowane w AEROPOLIS MEETING
CENTER w Brukseli. Podjęto dodatkowe środki sanitarne, aby
tego uniknąć ryzyka związanego z COVID-19. Wydarzenie
zgromadziło 42 uczestników z sektorów świadczenia usług
zdrowotnych i opieki, doskonała okazja spotkania
profesjonalistów pracujących bezpośrednio lub pośrednio
z grupą docelową: osobami z niepełnosprawnościami
przebywającymi w domach lub placówkach opieki dziennej.
Ścisła współpraca z  lokalnym partnerem Les Biolles ułatwiła
dotarcie do grup docelowych: użytkowników
(profesjonalistów, trenerów, nieformalnych opiekunów
i instytucji pomocy społecznej), a także beneficjentów
końcowych (osoby z niepełnosprawnościami biorącymi
udział w szkoleniach i zajęciach rekreacyjnych Les Biolles).



ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O PROJEKCIE
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FRANCJA
Wydarzenie zorganizowane przez SILVER SAP i l'IRIPS w Bastii

Dwaj francuscy partnerzy wspólnie zorganizowali 25 września wydarzenie
upowszechniające projekt SILVER + w formie webinarium. Rzeczywiście, obecne
ograniczenia wynikające z COVID 19 zmusiły francuskich partnerów do
zorganizowania wydarzenia online, aby uniknąć skupienia zbyt wielu ludzi
w jednym miejscu. Taka sytuacja pozwoliła partnerom zaprosić uczestników
z różnych miejsc we Francji, a nawet Włoszech, co wpłynęło pozytywnie na
ogólny wynik wydarzenia. Podczas wydarzenia partnerzy IRIPS i SILVER SAP
zaprezentowali partnerstwo, rezultaty projektu oraz platformę. Każdy uczestnik
został zaproszony do przetestowania platformy. Następnie rozpoczęła się długa
dyskusja między kilkoma uczestnikami z sektora świadczenia usług
zdrowotnych, kolejno sektora świadczenia usług socjalnych - wokół
następujących tematów:
 - osoby z niepełnosprawnościami i przedsiębiorczość: narzędzia cyfrowe
wspierające takie osoby 
- narzędzia dla pracowników socjalnych (pracującymi z osobami
z niepełnosprawnościami): główne wyzwanie sprzyjające integracji. 
Po tych częściach zainicjowano dyskusję, a wyrazili zainteresowanie rezultatami
projektu.
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