Съкратен информационен пакет към проект
“co-LABOURative LAB”(2016-1-ES01-KA202-025642)
финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.
1. Относно проекта:
В Европейския проект “co-LABOURative LAB”, Русенската търговско-индустриална
камара е един от партньорите в консорциума, а водещ партньор е Търговската
Камара във Валенсия. Проекта цели развитието на програма за обучение на
безработни лица, които биха могли да увеличат своята работоспособност чрез
Икономиката на Споделяне.
Останалите партньори в проекта, които също предоставят услуги свързани с
извършването на обучения са: Търговската Камара в Аркадия (Гърция), и CPU
(Словения), както и други частни единици с опит в социалните иновации, трудовата
заетост и провеждането на обучения като FORBA (Австрия) и COORDINA (Испания).
Колаборативната икономика, наричана още споделена се характеризира с
търговски взаимоотношения осъществявани посредством онлайн платформи,
където клиентите се свързват директно и споделят и/или предоставят за временно
ползване разнородни активи, които към момента са им свободни.
Проектът има за цел да предаде на обучаемите иновативни знания,
инструментариум и практики, базирани на обучения на работното място, учене
чрез практика, сътрудничество между обучаваните и използване на ИКТ
инструменти. Очакваме обучаемите да получат отличен практически опит, с
голямо въздействие върху бъдещия им трудов живот както и да повишат своите
възможности за предприемачество и самостоятелна заетост.

2. Относно обучението:
Методологията предполага активно участие в различни уъркшопи и ще включва:
присъствени сесии, онлайн сесии, уебинари, и виртуален коуъркинг. В обучението
е наблегнато на практическия подход: казуси, видео материали, семинари с
експерти, допълнителна литература. Също така обучаемите ще имат на
разположение и платформа за електронно обучение, чрез която да те да имат
достъп до повече материали и ресурси, както и възможността да работят заедно
по дадени задачи.
Обучението е безплатно и е планирано да се извърши в периода 23.04.2018г. –
4.05.2018г. Предвидено е да се създадат две групи от по 20 човека, които да
изберат в кои часове да присъстват според удобното за тях време както следва: от
10:00ч. – 11:30ч. или от 17:30ч. – 19:00ч. Обученията ще се провеждат само в
делнични дни през ден (т.е. Понеделник-Сряда-Петък) с продължителност 90-120
мин.

3. Обучителни модули

4. Условия за участие
•

•

Участниците трябва да са:
- безработни лица (основно такива, които са били безработни
повече от една година и са на възраст над 45 години и / или
под 30 години; 35 души
- специалисти в областта на Човешките ресурси (консултанти
по кариерно ориентиране/развитие, консултанти трудови
борси/трудови бюра, контактни лица мрежа EURES и др); 5
души
Участниците трябва да попадат в една от следните две
възрастови групи:
- Младежи до 30г.
- Трайно безработни над 45г.

5. Записване за обучението по Колаборативна икономика
За да се запишете за участие в обучението е достатъчно да изпратите
попълнен формуляр за участие на имейл: ivanova@rcci.bg

6. Сертификат:
Всеки от участващите ще получи сертификат за преминато обучение по
Колаборативна икономика.
За повече информация моля да се обърнете към Айри Мемишев на:
E-mail: amemishev@rcci.bg
Тел: 0883 588 675

Повече за обучението може да намерите и във
Научете повече за проекта тук:

