
Szkolenie w Grecji dla lokalnych partnerów (LSC) 

 

W dniach 2-4 października 2019 r. w Atenach/Grecji odbyło się spotkanie szkoleniowe dla lokalnych 

partnerów (LSC) zaangażowanych w realizację projektu SEPAL. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z 

krajów partnerskich, wdrażających projekt SEPAL z Rumunii, Hiszpanii, Litwy, Grecji i Polski, a także ich 

lokalni partnerzy.  

Wydarzenie oficjalnie otworzył grecki koordynator projektu SEPAL, Christos Makliri oraz Myrto Mirialli, 

prezes KOISPE Diadromes w Grecji. Przełamanie lodów odbyło się w formie zabawy, a następnie już 

bardziej formalnie, każdy z partnerów projektu SEPAL przedstawił swoich lokalnych partnerów.  

Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji sytuacji NEETs w Europie (statystyki, profile i analizy), a także  

potrzeby rozwijania umiejętności emocjonalnych  jako gwarancji sukcesu na rynku pracy. Wspólnie 

stwierdziliśmy, że w poszczególnych krajach profile NEETs różnią się nieznacznie między sobą, ale 

generalnie mają podobne cechy. Mieliśmy również okazję opracować slogany, zorganizować sesję 

zdjęciową i stworzyć nagranie wideo, aby promować projekt SEPAL- był to dla nas czas kreatywnej 

ekspresji. Prezentacja i warsztaty na temat wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami społecznymi, 

które w swoich celach wskazują na integrację NEET-ów, pozwoliły nam zastanowić się nad różnymi 

parametrami, które wchodzą w grę przy rozważaniu możliwości tworzenia miejsc pracy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na sam koniec dyskutowaliśmy o zagrożeniach dla organizacji 

pozarządowych jakie niesie za sobą zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach.  

Podczas ostatniego dnia skupiliśmy się na omówieniu i zrozumieniu terminu zatrudnienie 

wspomagane. Warsztaty zorganizowane przez naszego litewskiego partnera dały nam pole do dyskusji 

na temat sposobów wspierania NEETs w miejscu praktyki lub pracy. Następnie skupiliśmy się na 

mocnych stronach praktyk zawodowych. Każdy z partnerów wymienił mocne strony tej formy nauki 

zawodu jako najbardziej efektywnej  dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Warsztaty zakończyła dyskusja na temat przyszłego i planowanego wkładu lokalnych partnerów w 

realizację projektu SEPAL.  

Szkolenie w Grecji pozwoliło na rozwinięcie niezwykle produktywnego procesu. Interakcja wszystkich 

zaangażowanych stron jest konieczna i niezwykle przydatna w realizacji projektu SEPAL. Czekamy na 

więcej okazji do wymiany pomysłów i planowania naszej pracy z wszystkimi naszymi partnerami, 

zarówno tymi międzynarodowymi jak i lokalnymi.  



 

Pierwsze doroczne tematyczne spotkanie w kwestii projektów z sektora Aktywna Młodzież 

 

 W dniach 25 i 26 listopada 2019 roku, na zaproszenie Operatora Funduszy Norweskich i Biura 

Mechanizmów Finansowych, wzięliśmy udział w pierwszym dorocznym seminarium tematycznym dla 

projektów finansowanych w ramach naboru  Aktywna Młodzież. Była to sposobność do 

zaprezentowania w pierwszych dyskusjach panelowych projektu SEPAL. 

Tematyka wydarzenia koncentrowała się na uczeniu się i rozwijaniu umiejętności w zakresie 

zatrudnienia młodzieży, w celu wzmocnienia kompetencji partnerów projektu. Głównym celem 

spotkania było zainspirowanie partnerów projektu i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa 

poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni uczenia się. W ramach dyskusji i warsztatów skupiliśmy się na 

wspólnych wyzwaniach, takich jak zasięg, rozwój umiejętności miękkich, współpraca z lokalnymi 



interesariuszami, uczenie się poprzez pracę, przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy. Więcej 

szczegółów o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Youth Employment Magazine. 

Trzecie wydarzenie upowszechniające w Suczawie 

 

13 listopada 2019 roku Instytut w Bucovinie zorganizował trzecią imprezę upowszechniającą projekt 

SEPAL, która odbyła się w Suczawie (Rumunia). 

W organizacji wydarzenia współpracowaliśmy z Krajowym Urzędem Kwalifikacji z Rumunii, a całe 

spotkanie poświęcone było tematyce oceny i certyfikacji kompetencji zawodowych uzyskanych drogą 

nieformalną lub/i pozaformalną. Jest to bardzo istotna kwestia dla osób młodych, beneficjentów 

programu SEPAL, którzy zdobyli pewne kompetencje zawodowe, ale nie są one oficjalnie 

certyfikowane. 

Głównym celem wydarzenia było wyjaśnienie systemu i zasad procesu oceny i certyfikacji kompetencji 

zawodowych uzyskanych w drodze nieformalnej i/lub pozaformalnej, a także podniesienie stopnia 

zaufania do kwalifikacji uzyskanych na poziomie krajowym.  

Głównym wnioskiem płynącym z naszych dyskusji jest rzeczywista potrzeba stworzenia co najmniej 

jednego ośrodka oceny i certyfikacji kompetencji w okręgu Bucovina natomiast Krajowy Urząd 

Kwalifikacji (wydział: Krajowa Służba Akredytacyjna) przybliżył wszystkim zgromadzonym, jakie są 

rzeczywiste kroki w rozwoju takiego ośrodka. 

Zespół projektu SEPAL w Kolonii/Niemcy 



 

W dniach 23-24 października 2019 roku partnerzy projektu SEPAL spotkali się w Kolonii (Niemcy) na 

posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Europejskich Firm Społecznych CEFEC. Koordynator projektu 

SEPAL zaprezentował bieżące działania projektu pozostałym członkom organizacji, a także podzielił się 

stworzonymi materiałami promocyjnymi. 

Członkowie Komitetu Wykonawczego dyskutowali również na temat organizacji konferencji SFE CEFEC 

2020, która odbędzie się w dniach 18-19 marca 2020 r. w Dortmundzie/Niemcy, gdzie jeden panel 

dyskusyjne poświęcony będzie projektowi SEPAL oraz  omówieniu procesu kształcenia zawodowego w 

Europie. 

Więcej szczegółów na temat 34. konferencji SFE CEFEC- Włączenie przez zatrudnienie, można znaleźć 

pod tym linkiem: https://34cefecconference.com/home.  

Trzecie spotkanie partnerskie w Hiszpanii 

https://34cefecconference.com/home


 

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie SEPAL odbyło się w Badalonie, w dniach 27-29 listopada 2019 

roku, a gospodarzem był hiszpański partner Fundació Privada Pere Closa.  

Trzydniowe spotkanie koncentrowało się na procesie rekrutacji NEETs i planowaniu kolejnych kroków 

w projekcie. Partnerzy podsumowali pierwszy rok implementacji projektu, omówili napotkane 

problemy, zapoznali się z wynikami rocznej ewaluacji i planach komunikacji, opracowali strategię 

rekrutacji i motywacji NEETs, ale także zastanowili się nad przyszłym zaangażowaniem członków 

Lokalnego Komitetu Interesariuszy w promocję i wdrażanie projektu SEPAL. 

Drugiego dnia odwiedziliśmy przedsiębiorstwo społeczne Mescladís , jako przykład dobrych praktyk w 

włączaniu w rynek pracy osób młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 

zaaranżowaliśmy nowe partnerstwo pomiędzy wspomnianą spółdzielnią socjalną, a naszym 

hiszpańskim partnerem Pere Closa. Na zakończenie spotkania partnerzy wykonali ćwiczenie, w którym 

każdy z członków zespołu SEPAL zidentyfikował główne przeszkody i wnioski wyciągnięte z pierwszego 

roku realizacji projektu. 

Wiadomości z Europy 



 

W październiku 2019 r. koordynator projektu SEPAL uczestniczył w Brukseli w Europejskim Tygodniu 

Miast i Regionów, biorąc aktywny udział w dwóch sesjach dotyczących: Współtworzenia tytułu 

europejskiej stolicy gospodarki solidarnej i społecznej oraz Regionów Europejskiej Gospodarki 

Społecznej 2019. W dniu 9 października spotkał się z Dragosem Pislaru (byłym ministrem rumuńskiego 

Ministerstwa Pracy i Sprawiedliwości Społecznej), obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego i 

przewodniczącym Intergrupy ds. niepełnosprawnej młodzieży i praw dziecka oraz członkiem Komisji 

Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w Komisji Europejskiej. Rozmawialiśmy o środkach wspierania 

zatrudnienia młodzieży w całej Europie oraz o współpracy w ramach finałowego spotkania SEPAL w 

Brukseli z przedstawicielami instytucji europejskich w 2021 r. w celu stworzenia i promowania Białej 

Księgi SEPAL. 

W dniu 27 listopada 2019 r. koordynator projektu SEPAL był obecny w Strasburgu (pierwszej 

europejskiej stolicy gospodarki społecznej) obchodząc wraz ze wszystkimi głównymi podmiotami 

ekonomii społecznej (w Europie) Dzień Przedsiębiorczości Społecznej EKES-u. Przeprowadziliśmy 

owocne dyskusje na temat tego, jak stworzyć na szczeblu europejskim ekosystem korzystny dla 

przedsiębiorstw społecznych i WISE'ów.  

Ponadto listopad był pracowitym miesiącem w sektorze kształcenia osób dorosłych w całej Europie: 

• W Portugalii odbyło się forum refleksji na temat kształcenia dorosłych. Celem tego wydarzenia 

była dyskusja na temat sposobów radzenia sobie z analfabetyzmem wśród dorosłych, a także 

zapoznanie uczestników z różnymi podejściami edukacyjnymi w tej dziedzinie. (PT) 

• Łotewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki gościło forum edukacji dorosłych w celu omówienia 

możliwości i wyzwań związanych z kształceniem dorosłych w miejscu pracy (LV) 

• W Finlandii rząd zaproponował przeznaczenie 20 mln EUR na usługi w zakresie edukacji i 

zatrudnienia o dużym wpływie na środowisko. Finansowanie to wesprze istniejące możliwości 

szkoleniowe i przygotuje dorosłych do zmian w życiu zawodowym. (FI) 

 


