TRAJANJE PROJEKTA:

Kontaktirajte nas:

01/11/2020 – 30/04/2023

Spletna stran:
https://www.eurudisnet.eu/

PARTNERSTVO:

Facebook:
@eurudisnetcocemfesevilla

EU-RUDISNET
projektno
partnerstvo
sestavlja 6 partnerjev iz 6 evropskih držav:

Twitter:
@EuRudisnet

The provincial federation of associations of
persons with physical and organic
disabilities in Seville - COCEMFE Sevilla –
Seville, ŠPANIJA
(Koordinator)

e-mail:
eurudisnet@gmail.com

EU-RUDISNET

Consorzio Cooperative Sociali S.G.S. –
Lanciano, ITALY
Istanbul Gelisim University – Istanbul,
TURČIJA
Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen LEB – Weimar, NEMČIJA
OZARA storitveno in invalidsko podjetje
d.o.o- OZARA d.o.o. – Maribor, SLOVENIJA
Baltic Education Technology Institute –
BETI – Kaunas, LITVA

Ta projekt je financiran s podporo
Evropske komisije. Ta publikacija
odraža samo stališča avtorja in
Komisija ne more biti odgovorna
za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje.
2020-1-ES01-KA204-082423

Mreža za socialno
vključevanje invalidov
na podeželju EU s
programom mentorstva
in usposabljanja za
vodenje

NAMEN:

Glavni namen projekta EU-RUDISNET je
ustvariti strateški pristop (metodologijo) za
socialno vključevanje invalidov s podeželja s
pomočjo razvoja in pilotnega izvajanja
inovativnega programa usposabljanja v okviru
prednostnih vsebin: metode mentorstva,
vodstvene sposobnosti in druge mehke
veščine.

AKTIVNOSTI:

CILJI:

- Povečati samozavest in
invalidov s podeželskih območij.

vključevanje

- Opredeliti obstoječe potrebe invalidov glede
pomanjkanja informacij o socialnih virih in
drugih razpoložljivih sredstvih / priložnostih
zanje, prepoznavanje potreb po usposabljanju
v zvezi z vodenjem in aktivno socialno
(državljansko) udeležbo.
- Odkriti najboljše prakse, namenjene socialni
vključenosti
invalidov
na
podeželskih
območjih.
- Poudariti pomen usposabljanja in izboljšati
vodstvene ter druge mehke veščine.

Z
načrtovanjem
in
izvajanjem
tega
inovativnega
in
celovitega
programa
usposabljanja bodo invalidi, ki živijo na manj
urbanih območjih in podeželju, opolnomočeni
za sodelovanje v svojih lokalnih skupnostih,
ustanavljanje in vodenje združenj / organizacij,
ki zastopajo interese in pravice invalidov na
podeželskih območjih EU, kjer živijo.

- Kvalitativna študija za opredelitev
obstoječih potreb invalidov s podeželja in
manj urbanih območij.
- Razvoj virtualne skupnosti
strokovnjakov
izobraževanja
mentorjev in trenerjev invalidov.

evropskih
odraslih,

- Transnacionalni tečaj usposabljanja z
namenom ustvariti nove vsebine, namenjene
mentoriranju in usposabljanju za vodenje ter
druge mehke veščine za invalide.
Aktivnost
učenja,
poučevanja
in
usposabljanja, namenjena razvoju vodstvenih
in drugih kompetenc ter mehkih spretnosti in
mentorskih metod za invalide.

-Načrtovanje kurikuluma in izvajanje tečajev
usposabljanja, namenjenih razvoju vodstvenih
in drugih kompetenc za mehke veščine in s
tem prav tako metode mentorstva za invalide.

- EU-RUDISNET portal: odprto spletno okolje
z dostopnimi gradivi (vsebina in rezultati
projekta).

- Razširjati rezultate, razvito usposabljanje in
orodja na nacionalni in nadnacionalni ravni.

-Lokalne akcije / delavnice za mentorstvo
spremljajočega procesa za krepitev osebne
moči invalidov in opolnomočenje za
prevzemanje aktivne vloge.
Izvedba
zaključnih
multiplikacijskih
dogodkov v vsaki partnerski državi projekta.

