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ZAPROSZENIE NA SEMINARIA WDRAŻAJĄCE 

adaptację niemieckiej metody aktywizacji grupy NEET „AsA_pl – asystowana aktywizacja”, która została  

opracowana w ramach projektu POWER 4.3, w projekcie pt.: 

„Aktywizacyjny Triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”. 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska 

Izba Rzemieślnicza i firma heapmail Internet Solutions realizuje projekt poświęcony adaptacji niemieckich 

narzędzi aktywizacji grupy NEET.  

 

W ramach projektu wypracowana została metoda aktywizacji wzorowana na modelu AsA (Assiestierte 

Ausbildung – Kształcenie Towarzyszące) oraz model współpracy międzysektorowej. Dzięki projektowi 

pracownicy instytucji zajmujących się aktywizacją edukacyjno-zawodową oraz integracją społeczną poznają 

innowacyjne i autorskie rozwiązania partnera niemieckiego zaimplementowane na grunt polski w obszarze 

dotyczącym wsparcia grupy NEET, monitorowania przebiegu procesu zmiany, sytuacji edukacyjnej, zawodowej 

 i życiowej osób z grupy NEET. 

 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich instytucji zajmujących się aktywizacją grupy NEET. Są to m.in. instytucje 

rynku pracy, edukacji i usług społecznych, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne i instytucje 

samorządowe oraz państwowe.  

 

Korzyści płynące z udziału w seminariach: 
 

 Przez dwa dni poznacie Państwo nowatorskie metody pracy z grupą NEET; 

 Otrzymacie komplet podręczników i skrypt szkoleniowy, dzięki którym zwiększycie zasób narzędzi, 

którymi do tej pory pracowaliście; 

 Poznacie najnowsze metody i narzędzia z obszaru aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej; 

 Otrzymacie gotową fiszkę projektową na stworzenie własnego projektu aktywizacyjnego; 

 Będzie mieli możliwość nawiązać kontakt z instytucją z Niemiec - z liderem na rynku niemieckim  

w działaniach na rzecz aktywizacji grupy NEET; 

 Poznacie modele współpracy międzysektorowej i działanie Platformy Mierzenia Postępu, do której 

otrzymacie Państwo dostęp on-line.  
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Seminaria wdrożeniowe odbywać się będą w następujących terminach: 
 

 16-17.11.2017, Krzyżowa k. Świdnicy (zgłoszenia do 13.11.2017) 

 05-06.12.2017, Wrocław (zgłoszenia do 1.12.2017) 

 15-16.01.2018, Warszawa (zgłoszenia do 11.01.2018) 

 17-18.01.2018, Warszawa (zgłoszenia do 11.01.2018) 

 13-14.02.2018, Kraków (zgłoszenia do 10.02.2018) 

 20-21.02.2018, Poznań (zgłoszenia do 17.02.2018) 

 13-14.03.2018, Kielce (zgłoszenia do 10.03.2018) 

 20-21.03.2018, Katowice (zgłoszenia do 18.03.2018) 
 

Agenda seminarium: 

 
Dzień I  
10:00 – 13:00 I blok szkoleniowy 
13:00 – 13:30 Przerwa na obiad 
13:30 – 16:30 II blok szkoleniowy 
16:30 – 16:45 Przerwa na kawę 
16:45 – 18:15 III Blok szkoleniowy 
19:00 - kolacja 

 

Dzień II 
9:00 – 12:00 I Blok szkoleniowy 
12:00 – 12:15 przerwa na kawę 
12:15 – 13:45 II blok szkoleniowy 
14:00 – 14:30 – obiad 
15:00- zakończenie seminarium  

 

Organizatorzy gwarantują bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg w hotelu min. 3*.  

Nie pokrywamy zwrotu kosztów przejazdu na miejsce seminariów. Z jednej instytucji możemy zaprosić max. 

dwie osoby. 
 

Wszelkich informacji udzielają: 

Paweł Ułaszewski – 607 559 660 

Alicja Przepiórska – 797 993 698 
 

Zgłoszenie na seminarium jest możliwe w następujący sposób: 

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie on-line, klikając na FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFNcFZAhx1-y_6G5G8b3Ta0cz6rd4L04Yrp1ebb-

BBnpz6g/viewform?vc=0&c=0&w=1) 

lub 

2. Korzystając z załączonego formularza w wersji edytowalnej i przesyłając go na adres: 

aleksandra.krolakwasowicz@siph.pl  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFNcFZAhx1-y_6G5G8b3Ta0cz6rd4L04Yrp1ebb-BBnpz6g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFNcFZAhx1-y_6G5G8b3Ta0cz6rd4L04Yrp1ebb-BBnpz6g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczFNcFZAhx1-y_6G5G8b3Ta0cz6rd4L04Yrp1ebb-BBnpz6g/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:aleksandra.krolakwasowicz@siph.pl
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O dokładnym miejscu zakwaterowania i szkolenia poinformujemy Państwa osobnym mailem, po otrzymaniu od 

Państwa zgłoszenia na seminarium.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia! 

 

    

    


