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Podsumowanie projektu
Projekt dotyczący profilaktyki zdrowia dla osób
długotrwale bezrobotnych i ich trenerów
Projekt H-CoDe (Health
COmpetence DEvelopment)
bazuje na doświadczeniach
projektu GrundtvigMultilateral “50Fit –
Employability and health
precaution for long-term
unemployed people 50 plus” (50Fit
– Zatrudnienie i profilaktyka
zdrowia dla osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia).
Wśród przyczyn bezrobocia
oraz barier utrudniających
wejście/powrót na rynek pracy

grup docelowych. Największy
nacisk w strategii profilaktyki
zdrowotnej powinien zostać
położony na międzypokoleniowe
problemy polityki rynku pracy,
mierzącego się ze zmianami
demograficznymi.
Właśnie ze względu na zmiany
demograficzne musimy wyznaczyć
cele, które wykroczą poza
rezultaty i rekomendacje projektu
50Fit.
(www.rein-network.eu/50-fit)

Projekt
•••
Ten projekt został
zrealizowany przy wsparciu
finansowym Komisji
Europejskiej.

Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie

H-Code zapewni trwałą odpowiedź na potrzeby europejskiego
rynku pracy, mierzącego się z wyzwaniami demograficznymi, a
także będzie stanowić część strategii UE 2014-2020 w zakresie
nowych celów związanych
z integracją społeczną.
zidentyfikowano różne problemy
zdrowotne. Konsorcjum H-CoDe
stwierdziło, iż brakuje
doświadczenia, metod oraz
programów szkoleniowych
dotyczących także innych grup
defaworyzowanych na rynku pracy,
takich jak bezrobotni do 30 roku
życia, kobiety, niepełnosprawni,
imigranci itp. Długotrwałe
bezrobocie oraz wykluczenie
społeczne prowadzą często, mimo
korzystnych warunków
i wystarczających umiejętności
osobistych, do pogorszenia stanu
zdrowia oraz braku motywacji
do pracy. Holistyczne podejście
do opracowywania metod
i programów projektu 50Fit
powinno zostać więc
zaadaptowane do potrzeb
wymienionych wcześniej „nowych”

Nr 1

stanowisko ich autora
i Komicja Europejska
nie ponosi
odpowiedzialności
za umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.

Zadaniem projektu H-CoDe jest
stworzenie i zaadaptowanie
testowego programu
szkoleniowego oraz metod
szkoleniowych dla różnych grup
defaworyzowanych na rynku
pracy. W celu podniesienia jakości
szkolenia, specjalne wytyczne
oraz moduły szkoleniowe zostaną
przetestowane i zaadaptowane
także dla trenerów, w tym profil
kompetencyjny dla trenerów osób
dorosłych, zgodny z europejskimi
standardami (EQF-level –
Europejskie Ramy Kwalifikacji).
Dlatego konsorcjum opracuje i
wdroży test oraz system
certyfikacji trenerów na poziome
europejskim.

Ponadto konsorcjum opracuje
powszechnie dostępne wytyczne
odnoszące się do profilaktyki
zdrowia bezrobotnych dla ogólnie
rozumianej polityki rynku pracy
oraz wszystkich osób i instytucji
zajmujących się szkoleniem
dorosłych, a także rekomendacje
dotyczące międzypokoleniowych
problemów polityki rynku pracy,
mierzącego się ze zmianami
demograficznymi.

Przewidywany wpływ projektu to
uwzględnienie znaczenia
profilaktyki zdrowia w szkoleniach
dla osób dorosłych w sposób
certyfikowany na poziomie
europejskim, usprawnienie metod
szkoleniowych oraz zwiększenie
skuteczności integracji osób
bezrobotnych z grup
defaworyzowanych na rynku pracy.

Osiągnięte cele i strona internetowa
Co zostało zrobione i jakie są kolejne kroki?
Nasz zespół, podczas dwóch
pierwszych spotkań
projektowych w Marburgu
(Niemcy) i Barcelonie
(Hiszpania), opracował
dokumenty, dostępne na naszej
stronie internetowej:
1. Strona internetowa
www.hcode.eu
2. Logo projektu
3. Plan realizacji projektu
ze wszystkimi kolejnymi
krokami, punktami
przełomowymi, celami
i obowiązkami
4. Plan rozpowszechniania
5. Szablon ulotki i biuletynu
6. Sposoby komunikacji
i obowiązki związane z pracami
nad poszczególnymi częściami
programu szkoleniowego
7. Wstęp do prac nad rozwojem
programu szkolenia: główne
idee, cele, metody itp.
8. Opracowanie 7 modułów
odnoszących się do programu
szkoleniowego projektu
H-CoDe

Nasz zespół w Sofii

Partnerzy
•••
Arbeit und Bildung e.V.
(Antragsteller, applicant)
Marburg/Germany
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour
market projects
(Koordinator, coordinator)
Welver-Dinker/Germany
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Spain
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich
Sp. z o.o.
Lodz/Poland
www.boie.pl

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą stroną internetową
www.h-code.eu
oraz profilem na portalu
Facebook pod nazwą:
“H-CoDe”

Instytucja odpowiedzialna:
INIBIA EEIG, Dieter Schulze, Eichenallee 5, 59514 Welver-Dinker, Germany,
Dieter.Schulze(a)inibia.eu

MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turkey
www.mkv-consulting.com
BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bulgaria
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenia
www.azm-lu.si

