Metode
Projektets ledelse og overvågningsmetode refererer til Project Cycle Management. Projektet vil
således blive udviklet som en del af en kvalitets
plan med specifikke sæt af indikatorer til at overvåge og måle projektets aktiviteter og deres effekt.
Projektet vil gennemføre en proces med "peer
learning" (Peer learning er en pædagogisk praksis, hvor eleverne interagerer med andre studerende til at nå pædagogiske mål) i små og mellemstore virksomheder og imellem arbejdstagere,
imellem det offentlige og erhvervsuddannelserne
systemer ved hjælp af:
- Møder i partnerlandene, som involverer samarbejdspartnere, som er interesserede i uddannelse,
beskæftigelse og erhvervsuddannelse systemer,
arbejdsmarkedets parter og Arbejdsmiljø ledere
- Videreuddannelse for at udvikle færdighederne
hos lærere, arbejdstagere og iværksættere
- Vejledning og bevidstgørelse om sikkerhed på
arbejdspladsen for unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet
- Inddragelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet
-Inddragelse af virksomheder for at forbedre kvaliteten i arbejdet og konkurrenceevnen.
Budget
Euro 399,459.00 (Partnerne I projektet vil finansiere 25%af beløbet).
Varighed
24 måneder (1. okt. 2012 - 30. sept. 2014)
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Forventede resultater:

Projektet “Getting Health & Safety Across Europe H&S@WORK”,



Grant Agreement No. 2012-1-IT1-LEO05-02795, CUP
G32F12000050006 er finansieret af EU's Program for
Livslang Læring Programme – Sectoral programme Leonardo
da Vinci (2007-2013) – MULTILATERALE PROJEKTER INDENFOR OVERFØRSEL AF INNOVATION (TOI)

Partners:
Italien

Agenzia Liguria Lavoro, Projektleder
Provincia di Livorno Sviluppo,
Koordinator Provincia di Livorno, Partner
Sfera Srl, Partner
FrankrigPôle Emploi Corse, Partner
England Oake Associates Ltd, Partner
Polen
Danmar Computer, Partner
Danmark Green Network, Partner

Formål:
Projektet har til formål at bidrage til en reduktion
af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, ved at
overføre resultaterne fra projektet "Communicating
Safety" til andre europæiske organisationer gennem faserne analyse, overførsel og formidling.
"Communicating Safety" har været aktiv i over 10
år, og er et initiativ fra regionen Provincia di Livorno i Italien, som forvaltes af Provincia di Livorno Sviluppo og er finansieret af ESF (Den eupæiske socialfond). "H & S @ Work" opdaterer og
implementerer Kommunikationsværktøjer og arbejdsmiljøværktøjer på tværs af Europa.
Projektet involverer italienske og udenlandske samarbejdspartnere, aktører i erhvervsfaglige uddannelsessystemer, arbejdsmarkedets parter, fagforeninger, offentlige og private virksomheder og
skoler. Projektet opdaterer målrettede kurser mod
arbejdstagere og lærere med specifik information
og bevidstgørelse på dedikerede arbejdsmiljøemner for studerende, virksomheder og iværksættere.

Et øget kompetenceniveau på arbejdsmiljøområdet for alle modtagere på arbejdspladsen



Kommunikationsredskaber rettet mod grupper,

Produkter




der risikerer social udstødelse (indvandrere, der
arbejder i udsatte sektorer som mekanik og
landbrug; unge, der træder ind på arbejdsmarkedet; kvinder, der arbejder inden for specifikke
sektorer; og arbejdsløse).
Aktiviteter
Projektet er opdelt i tre faser:
-Analyse af det oprindelige projekt og af behov i partnerlandene. Studie af de europæiske tendenser med
henblik på at ajourføre og tilpasse systemet, dvs. produkter og værktøjer for at gøre det overførte program
relevant. Ud over de involverede partnere, vil lokale
aktører fra de 5 partnerlande, der bidrager til gennemførelsen af modellen, også blive involveret og vil
deltage i rundbordssamtaler om sikkerhed. Arbejdstagere og virksomheder vil også deltage.
-Overførsel af modellen til 40 virksomheder (20 i Italien, 10 i Frankrig, 10 i Polen) med træning / information kurser (252 timer i alt) og arbejdsmiljø retningslinjer for medarbejdere / arbejdsgivere, der dækker de
forskellige arbejdsmiljømæssige roller (f.eks. sikkerhedsledere og ledelsen) og arbejdsmiljøundervisning
for 300 mennesker, herunder arbejdstagere / arbejdsgivere, lærere og studerende (48 timer i alt).
-Produktion og formidling af materialer / Materialet
udgives på de enkelte partneres sprog og på engelsk
og formidles til partnernes arbejdsmiljø instanser,
2000 ansatte og 400 virksomheder, der deltager i
uddannelsesaktiviteterne.












Brochure om projektet og dets formål
Hjemmeside / platform for sociale netværk
Sproglig og kulturel tilpasning af det
oprindelige "Communicating Safety" system:
produkter / værktøjer
Multi-sproget brochure om nøglebegreber
Uddannelse og vejlednings moduler
"Deltaher tilfredshed" Spørgeskema
Politisk dokument
Afsluttende kvalitet overvågningsrapport
Salgsfremmende kortfilm
Multi-sproget DVD om fare skilte
Projekt Aktiviteter - Bæredygtigheds Manual
Konkurrence om bedste praksis
International begivenhed: "H & S @ Work
temadag" i Bilbao, på Det Europæiske
Agentur for Sikkerhed og Sundhed på
arbejdspladsen (OSHA)

