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Aktualnosci

28.09.2017 r. - V Międzynarodowe Spotkanie Projektowe
W dnia 26-27 września 2017 r. odbyło się w Nysie ostanie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu "Exchange of European
Good Practices - basic skills and key competences for unemployed". Podczas spotkania zorganizowaliśmy wizyty w Spółdzielni Socjalnej
PARASOL oraz w firmie Schattdecor w Głuchołazach, gdzie uczestnicy projektu zapoznali się pracą jaką wykonują oba podmioty w zakresie
edukacji dorosłych.
W trackie spotkania w siedzibie PUP Nysa zaprezentowano rezultaty projektu, w tym model wsparcia (dostępny w zakładce rezultaty), a także
dokonano podsumowania projektu. Przez 12 miesięcy zorganizowano pięć międzynarodowych spotkań projektowych, dzięki stałej współpracy
pracownicy partnerów podnieśli umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie edukacji
dorosłych. Dzięki wykorzystaniu pomysłów z trzech krajów UE, stworzono model wsparcia, który z powodzeniem stosowany jest w Pracowni
Rozwoju Zawodowego, w trakcie pracy z osobami bezrobotnymi, które doświadczają deficytów w zakresie kompetencji kluczowych i
umiejętności podstawowych.

31.08.2017 r. - Aktualności z projektu
W czasie ostatnich tygodni trwały intensywne prace nad modelem wsparcia bezrobotnych. Osoby zaangażowane w realizację projektu odbyły
szereg spotkań roboczych i telekonferencji, podczas których zebrano dotychczasowe doświadczenia w zakresie edukacji dorosych. W wyniku
tych spotkań powstała robocza wersja modelu wsparcia, który następnie przetestowany został w Pracowni Rozwoju Zawodowego w PUP Nysa.
Więcej informacji wkrótce.

29.06.2017 r. - IV Międzynarodowe Spotkanie Projektowe
W dniach 26-27 czerwca 2017 r. przedstawiciele partnerstwa gościli na kolejnym spotkaniu w Edynburgu. Podczas dwóch dni warsztatów
odbyliśmy szereg wizyt w organizacjach zajmujących się tematem edukacji dorosłych i aktywizacją bezrobotnych. W trakcie wizyty w Volonteer
Edinburgh mieliśmy możliwość poznania pracy organizacji pozarządowej działającej w obszarze wolontariatu. W organizacjach Street
League, Access to Industry i Edinburgh Chamber of Commerce mieliśmy okazję zapoznac się ze świetną pracą, jaką wykonują brytyjczycy w
zakresie edukacji dorosłych związanej z nabywaniem kompetencji i umiejętności. Na zakończenie ponownie odbyliśmy spotkanie z
pracownikami Jobcentre, podczas którego zaprezentowaliśmy nasze doświadczenia w zakresie pomocy bezrobotnym.
Podczas spotkania odbyło się także posiedzenie komitetu sterującego - podsumowaliśmy dotychczasową realizację projektu oraz
zaplanowaliśmy dalszy przebieg projektu.

21.04.2017 r. - III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu. Tym razem gościliśmy w czeskim Sumperku, w siedzibie
CpKP. Podczas całodziennego spotkania czescy parnterzy przedstawili swoje projekty i metody pracy i aktywizacji bezrobotnych. Szczególnie
interesujący okazał się projekt w zakresie przedsiębiorczości BEC 2 oraz Start Again.
W drugiej części spotkania zaprezentowano sposoby aktywizacji kobiet po 50 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania
kompetencji kluczowych. Pracownicy PUP Nysa przedstawili pomysł Pracowni Rozwoju Zawodowego, która została uruchomiona w naszym
urzędzie.
Podczas spotkania omówiono dotychczasową realizację projektu oraz zaplanowano kolejne etapy jego realizacji.

23.01.2017 r. - II Międzynarodowe Spotkanie Projektowe
W dniach 19-20 stycznia 2017 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu finansowanego z programu
Erasmus+ pn. "Exchange of European Good Practices - basic skills and key competences for unemployed". Spotaknie zorganizował EDInet w
Edynburgu (Szkocja - Wielka Brytania). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PUP Nysa, czeskiego CpKP oraz oczywiście organizatora EDInet.
Podczas dwudniowych warsztatów brytyjski partner zaprezentował możliwości wsparcia osób wykluczonych (w tym bezrobotnych).
Przedstawiciele partnerstwa zaproszeni zostali do jednego z urzędów pracy w Edynburgu - Department of Work and Pensions High Riggs
Jobcentre, aby wymienić się doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi. Pracownicy brytyjskich służb
zatrudnienia z ciekawością wysłuchali krótkiej prezentacji o naszych metodach pracy i uwarunkowaniach prawnych pomocy bezrobotnym. W
trackie dyskusji mieliśmy możliwość poznania pracy brytyjskich kolegów i koleżanek.
Podczas wizyty odwiedziliśmy także organizację Capital City Partnership oraz Forth Sector, gdzie zaprezentowano sposoby pracy z osobami
wykluczonymi społecznie. Na zakończenie wizyty odbyliśmy merytoryczne spotkanie w Radzie Miasta Edynburg.
Spotkanie w Edynburgu pozwoliło na poznanie odmiennych metod pracy z bezrobotnymi, opierających się głównie na wolontariacie i
wykorzystyniu organizacji pozarządowych. Podczas spotkania ustalono także harmonogram dalszej realizacji projektu oraz pracy nad modelem
wsparcia.

01.12.2016 r. - I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 29-30.11.2016 r. odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. W spotkaniu wzięli udział: ze strony czeskiej dyrektor CpKP Pan
Ivo Skrabal, ze strony brytyjskiej dyrektor EDInet Pan Roger Horam, ze strony PUP Nysa dyrektor Pani Małgorzata Pliszka, zastępca dyrektora
Pan Łukasz Podolski, kierownik projektu Pan Maciej Krzysik oraz pracownicy PUP Pani Bernadeta Gołuszko i Pani Agnieszka Wajdzik.
Podczas spotkania omówiono zasady realizacji projektu oraz ustalono podział zadań. Partnerzy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk.
Pracownicy PUP Nysa przedstawili metody pracy z osobami bezrobotnymi stosowane w PUP Nysa - przedyskutowano możliwość adaptacji
rozwiązań zagranicznym na grunt naszej pracy.
Nasi Goście wzięli także udział w corocznej Gali Biznesu Powiatu Nyskiego oraz spotkali się ze starostą nyskim Panem Czesławem Biłobranem.
Podczas spotkania odbyło się także posiedzenie komitetu sterującego, na którym zdecydowano o wewnętrznych zasadach realizacji projektu.

24.11.2016 r. - I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 29-30.11.2016 r. w Nysie odbędzie się I Międzynarodowe Spotkanie Projektowe.
Więcej informacji wkrótce.

31.10.2016 r. - Projekt w ramach programu Erasmus+

17 października 2016 podpisana została umowa na dofinansowanie projektu "Exchange of European Good Practices - basic skills and key
competences for unemployed".
Projekt realizowany będzie przez trech partnerów: PUP Nysa, Cetrum pro Komunitni Praci Moravskoslezky Kraj z Republiki Czeskiej oraz
European Development Innovation Network z Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób
bezrobotnych doświadczających dysfukcji w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych oraz opracowanie modelu wsparcia
tych osób.
Wartość projektu to 19.475,00 €.
Realizacja projektu potrwa do 31.10.2017 r.

