
 

Newsletter SEPAL - nr wydania 4 

Październik 2019 

 

Szkolenia komunikacyjne w Warszawie 

Byliśmy bardzo podekscytowani udziałem w 

Szkoleniu komunikacyjnym zorganizowanym 

przez Operatora Funduszu w dniach 2-3 lipca 

2019 roku w Warszawie/Polska dla osób 

odpowiedzialnych za komunikację w projektach 

realizowanych w ramach Funduszy EOG i 

norweskich. 

Odbyliśmy 2 pełne dni ciekawych prezentacji i 

dyskusji na temat osiągnięcia efektywnej 

komunikacji w naszych projektach, 

infografik, narzędzi multimedialnych, mediów 

społecznościowych oraz komunikacji poprzez 

kampanie, które mogą zwiększyć widoczność 

naszych działań. 

Spotkaj się z ekspertami ds. komunikacji tutaj: 

https://youthemploymentmag.net/contacts-3/ 

 

Uruchomienie Magazynu Zatrudnienia Młodzieży 

https://youthemploymentmag.net/contacts-3/


30 lipca 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie Magazynu Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment 

Magazine ( https://youthemploymentmag.net/ ) ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Przyjaźni ONZ. 

Blisko 200 instytucji z 26 krajów europejskich, realizujących projekty finansowane przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię, zjednoczyło się, by dzielić się wynikami swoich inicjatyw mających na celu 

zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży w Europie. Redakcja Młodzieżowego Magazynu Zatrudnienia 

składa się z ekspertów realizujących same projekty, którzy regularnie opracowują materiały na temat 

postępów i wyników każdego z projektów. Platforma jest tworzona przez Operatora Funduszu, 

konsorcjum JCP Italy i Ecorys Polska. 

Zgodnie z najnowszymi danymi przedstawionymi w bazie danych Eurostatu około 15 mln młodych ludzi 

w wieku 20-34 lat w 2018 r. w UE-28 nie pracowało ani nie uczestniczyło w kształceniu i szkoleniu 

(NEET). We Włoszech i w Grecji, gdzie stopa bezrobocia wśród młodzieży jest najwyższa, ponad jedna 

czwarta młodych ludzi była wykluczona z rynku pracy. Aby promować trwałe i wysokiej jakości 

zatrudnienie młodzieży w Europie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia uruchomiły w 2017 r. EEA i 

Norweski Fundusz Grantowy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w wysokości 60 mln euro. W ramach 26 

dużych projektów wybranych do finansowania realizowane są obecnie inicjatywy, które mają pomóc 

około 25 tysiącom młodych ludzi znaleźć pracę lub stworzyć nowe. 

"Magazyn internetowy będzie służył jako platforma inspirująca, łącząca i podnosząca świadomość 

młodych ludzi w Europie i stanie się centrum internetowym dla wszystkich podmiotów zaangażowanych 

w Fundusz", powiedziała Raquel Torres Prol, specjalistka ds. komunikacji w Funduszu na rzecz 

Zatrudnienia Młodzieży w Biurze Mechanizmów Finansowych, Sekretariacie EOG i Norweskich 

Funduszy Grantowych. 

Nasz projekt #SEPAL jest częścią tego ruchu UE i jest to bardzo ambitny projekt wspierający 

zatrudnienie młodzieży poprzez model praktyk zawodowych! 

 

Wiadomości z całej Europy 

W sierpniu wiele się wydarzyło w sektorze 

kształcenia dorosłych w całej Europie:  

• Rząd norweski ogłosił, że inwestuje 7,5 mln 

NOK (około 750 000 EUR) w podnoszenie 

kwalifikacji pracowników w sektorze opieki 

zdrowotnej. (EN) 

•  W międzyczasie Dania rozpoczęła nową 

kampanię uświadamiającą mającą na celu 

poinformowanie dorosłych o swoim serwisie e-

Guidance. Celem kampanii jest dalsze zachęcanie 

dorosłych do korzystania z poradnictwa 

edukacyjnego online. (DA) 

• Rząd bułgarski rozpoczął inicjatywę "Mobilna 

Agencja Zatrudnienia". Jej celem jest zapewnienie 

obywatelom w mniejszych i trudno dostępnych 

regionach informacji na temat zatrudnienia, 

edukacji i podnoszenia kwalifikacji. (BG)  

 

 

https://youthemploymentmag.net/
https://epale.ec.europa.eu/en/content/technology-training-employees-norwegian-health-care-sector
https://epale.ec.europa.eu/da/content/ny-kampagne-skal-oege-kendskabet-til-evejledning
https://epale.ec.europa.eu/bg/content/mobilni-byura-po-truda-veche-sreshchat-trseneto-i-predlaganeto-na-pazara-na-truda-v-po
https://epale.ec.europa.eu/bg/content/mobilni-byura-po-truda-veche-sreshchat-trseneto-i-predlaganeto-na-pazara-na-truda-v-po


Podstawowe umiejętności połączone z praktyką 

Świadectwo przyuczenia do zawodu mogłoby ewentualnie zwiększyć szanse na zatrudnienie wielu 

nisko wykwalifikowanych dorosłych. Celem Norweskiej Strategii na rzecz Polityki Umiejętności jest 

zatem wykorzystanie miejsc pracy jako areny kształcenia w jeszcze większym stopniu niż 

dotychczas. 

Ustanowiony już program SkillsPlus, który do tej pory koncentrował się na umiejętnościach 

podstawowych, został w 2018 r. rozszerzony o program pilotażowy łączący umiejętności podstawowe i 

szkolenia w ramach praktyk zawodowych. Pilot ten jest kontynuowany w 2019 r., a rząd norweski 

przekazał 15 milionów koron norweskich na podstawowe umiejętności połączone z praktykami 

zawodowymi za pośrednictwem programu SkillsPlus. 

 

*Informacje z platformy EPALE 

 

Drugie wydarzenie upowszechniające SEPAL 

 

W dniu 26 września 2019 roku nasi partnerzy z Grecji, Rumunii i Hiszpanii zorganizowali drugie 

wydarzenie upowszechniające projekt SEPAL, w którym uczestniczyło ponad 75 osób. 

KoiSPE DIADROMES zorganizował to wydarzenie w Atenach (Grecja) i zaprosił przedstawicieli 

wszystkich organizacji, którym zaprezentowali projekt SEPAL (władze lokalne, spółdzielnie, 

stowarzyszenia i organizacje pozarządowe). Wśród uczestników znaleźli się ci, którzy podpisali Umowę 

Partnerską, ich lokalni interesariusze (LSC), którzy przedstawili uczestnikom krótki zarys swoich 

organizacji. Podczas spotkania uczestnicy badali również pozytywne perspektywy, które obecnie 

otwierają się przed zainteresowanymi stronami, a także dokonywali przeglądu postępów osiągniętych 

od października 2018 roku. 

Wydarzenie upowszechniające zorganizowane w Suczawie (Rumunia) przez Instytut Bucovina 

koncentrowało się na zaangażowaniu lokalnych pracodawców i władz w działania projektowe i dotyczyło 

tematów takich jak udogodnienia legislacyjne i inne aktualne możliwości związane z włączeniem 

zawodowym młodych ludzi z grup wrażliwych, udane doświadczenia, jak również społeczne 

konsekwencje niskiego zaangażowania młodych ludzi na rynku pracy. Po przeprowadzonych debatach 

i zastosowanych podczas spotkania ankietach możemy stwierdzić, że oczekiwania pracodawców 

rekrutujących młodzież z grup szczególnie wrażliwych w ramach projektu SEPAL są związane z 

zapewnieniem wsparcia w uzyskaniu dotacji, ułatwieniem komunikacji z Urzędem Pracy, wsparciem w 

miejscu pracy w wykonywaniu zadań w wymaganych parametrach wydajnościowych, rozwijaniem 

umiejętności i kompetencji, doradztwem zawodowym i wzmacnianiem motywacji do pracy oraz 

informowaniem pracownika o jego prawach i obowiązkach. 

Podczas drugiego wydarzenia upowszechniającego w Badalonie (Hiszpania), zorganizowanego przez 

Pere Closa, stwierdzono, że młodzi Romowie mają realne trudności w pracy na rynku pracy i 

konieczne jest, aby specjaliści ds. integracji wzięli pod uwagę rzeczywistość każdej osoby, z którą 

pracują. W ten sposób będą mogli pomóc w podniesieniu swoich kompetencji lub przeprowadzić 

szkolenie odpowiadające ich zainteresowaniom, a jednocześnie połączyć je z rodziną i władzami 

gospodarczymi. Potrzebny jest projekt taki jak SEPAL, który promowałby świadomość firm w zakresie 

przełamywania uprzedzeń i możliwości pracy dla młodych ludzi. Jak również monitorowanie i 

towarzyszenie młodym ludziom, po jego realizacji na rynku pracy, aby pomóc im w utrzymaniu pracy. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/strategi-kompetanse-eng.pdf
https://www.kompetansenorge.no/English/Basic-skills/#ob=9958
https://epale.ec.europa.eu/bg/content/mobilni-byura-po-truda-veche-sreshchat-trseneto-i-predlaganeto-na-pazara-na-truda-v-po


 

 

Zespoły SEPAL WISE w mediach społecznościowych 

 

Wszystkie nasze zespoły WISE wykorzystują media 

społecznościowe, aby lepiej dotrzeć do naszej  grupy 

docelowej, młodzieży w wieku 24-29 lat, do pracodawców, 

ale także aby lepiej rozpowszechniać działania i rezultaty 

projektu. 

Więc, nie wahaj się śledzić ich online tutaj: 

• SEPAL WISE Romania 

– https://www.facebook.com/sepalwiseromania/ 

• SEPAL WISE Spain – 

https://www.instagram.com/fundaciopereclosa/ 

• SEPAL WISE Lithuania – 

https://www.facebook.com/SepalWISELithuania 

• SEPAL WISE Greece – 

https://www.facebook.com/SEPAL-WISE-Greece 

• SEPAL WISE Poland 

– https://www.facebook.com/SEPAL-WISE-Poland 

https://www.facebook.com/sepalwiseromania/
https://www.instagram.com/fundaciopereclosa/
https://www.facebook.com/SepalWISELithuania
https://www.facebook.com/SEPAL-WISE-Greece
https://www.facebook.com/SEPAL-WISE-Poland


 

Projekt SEPAL jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem 

EEA i Norweskiego Funduszu Grantowego na rzecz Zatrudnienia Młodzieży 
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-- 
Otrzymałeś tę wiadomość, ponieważ jesteś zapisany do grupy Google Groups "SEPAL Working Group". 

Aby wypisać się z tej grupy i przestać otrzymywać od niej wiadomości e-mail, wyślij wiadomość na 

adres: SEPAL_WG+unsubscribe@googlegroups.com. 

Aby zobaczyć tę dyskusję na stronie internetowej odwiedź: 

https://groups.google.com/d/msgid/SEPAL_WG/CAJwM%2BvFBkCwmnN-

hTMYjV74FiauedWv7Z_Hv-q%3D4jpvJYyPLHw%40mail.gmail.com. 

 

 

mailto:SEPAL_WG+unsubscribe@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/SEPAL_WG/CAJwM%2BvFBkCwmnN-hTMYjV74FiauedWv7Z_Hv-q%3D4jpvJYyPLHw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/SEPAL_WG/CAJwM%2BvFBkCwmnN-hTMYjV74FiauedWv7Z_Hv-q%3D4jpvJYyPLHw%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://www.facebook.com/projectSEPAL/
https://www.instagram.com/sepal_project/

