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Povzetek projekta

Projekt za varovanje zdravja oseb z manj
priložnostmi in za njihove učitelje
Projekt H-CoDe (Health
Competence Development) je
nastal na osnovi Grundtvigovega
multilateralnega projekta “50Fit –
Zaposljivost in varovanje zdravja
za dolgotrajno brezposelne in
stare nad 50 let”.
Težave z zdravjem so večkrat
razlog za brezposelnost oziroma
ovira pri ponovni zaposlitvi.
Konzorcij projekta H-CoDe
predvideva, da nam za delo z

demografske spremembe na
trgu dela. Zaradi demografskih
sprememb naši cilji presegajo
cilje in priporočila, ki so nastali
v projektu 50Fit (www.reinnetwork.eu/50-fit).
V projektu H-CoDe se bo
sestavil prilagojen testni učni
načrt in se bodo razvile različne
metode za usposabljanje, z
namenom varovanja zdravja za
ljudi z manj priložnostmi na trgu

H-Code bo ponudil trajnostni odgovor na potrebe
novega evropskega trga dela, ki se sooča z
novimi demografskimi izzivi. Cilji projekta so
usklajeni s cilji na področju socialne vključenosti v
evropski strategiji 2014-2020.
ljudmi z manj priložnostmi, kot so
brezposelni, ženske, ljudje s
posebnimi potrebami, priseljenci
itd. primanjkuje ustreznih
izkušenj, metod in učnih načrtov.
Dolgotrajna brezposelnost in
socialna izključenost vodita k
slabšemu zdravju in znižujeta
motivacijo ljudi za delo.
Celostno naravnani pripomočki in
učni načrti, razviti v 50Fit, bodo
prilagojeni novim ciljnim
skupinam. Osrednji pomen
strategije za varovanje zdravja
bo določen kot vprašanje, ki
zadeva več generacij in naslavlja

dela. Za boljšo kakovost
usposabljanja bomo prilagodili
in testirali posebne smernice in
module usposabljanja. Opis
kompetenc učitelja za odrasle
bo sestavljen po evropskem
ogrodju kvalifikacij. Za to bo
konzorcij razvil in uporabil
sistem certificiranja za učitelje
na evropskem nivoju.
Konzorcij bo razvil skupne
splošne smernice za
usposabljanje, z namenom
varovanja zdravja za
brezposelne in za vse
deležnike v izobraževanju

Projekt
•••
No 1 financira
Izvedbo projekta
Evropska komisija.

Vsebina te publikacije ne
odraža nujno stališča avtorja.
Komisija ne more biti
odgovorna za kakršnokoli
uporabo informacij,
vsebovanih v njem.

odraslih ter na trgu dela. Prav
tako bodo nastala priporočila za
trg dela, ki naslavljajo
demografske spremembe in več
generacij hkrati.

usposabljanjem osveščali o
pomenu usposabljanja za
varovanje zdravja v
izobraževanju odraslih. Izboljšali
bomo metode usposabljanja in
integracijo brezposelnih z manj
priložnostmi na trgu dela.

Predvidevamo, da bomo na
evropskem nivoju s certificiranim

Doseženi cilji in spletna stran

Kaj smo že naredili in kaj nas še čaka?
Na prvem srečanju v Marburgu,
Nemčija, in na drugem srečanju v
Barceloni, Španija, smo pripravili
dokumente, ki si jih lahko
naložite s projektne spletne
strani:

Partnerji v Sofiji:
1. spletna stran www.hcode.eu
2. logotip projekta
3. načrt projekta z
aktivnostmi, časovnimi
omejitvami, cilji in
odgovornostmi
4. diseminacijski načrt
5. načrta za zloženko in
novice
6. Načini komunkacije in
porazdelitev
odgovornosti za pripravo
posameznih modulov
učnega načrta
7. Uvod v razvoj učnega
načrta: osrednje ideje,
cilji, metode, itd.
8. Razvoj sedmih modulov
učnega načrta H-CoDe

Vabimo vas, da obiščete našo
spletno stran www.h-code.eu
in Facebook »H-CoDe«.

Odgovorna oseba:
INIBIA EEIG, Dieter Schulze, Eichenallee 5, 59514 Welver-Dinker, Nemčija,
Dieter.Schulze(a)inibia.eu

Partnerji
•••
Arbeit und Bildung e.V.
(prijavitelj)
Marburg/Nemčija
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour market
projects (koordinator)
Welver-Dinker/Nemčija
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Španija
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Lodz/Poljska
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turčija
www.mkv-consulting.com
BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bolgarija
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenija
www.azm-lu.si

