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Work-based Entrepreneurship Training for People
with Disabilities – WOT
Drugie spotkanie partnerów odbyło się w Paryżu 26-27
czerwca.

Cel projektu
Projekt WOT ma na celu
promowanie koncepcji
przedsiębiorczości inkluzywnej w
odniesieniu do osób z
niepełnosprawnością fizyczną
chcących zostać przedsiębiorcami
lub wykonywać wolny zawód,
poprzez opracowanie podejścia
metodycznego opartego na stażu
towarzyszącym (podpatrywanie
pracy), mentoringu i coachingu.
Mentoring prowadzony będzie w
miejscu pracy przez
przedsiębiorcę lub osobę
wykonującą wolny zawód,
najlepiej niepełnosprawną, zaś
coaching prowadzony będzie
przez przedstawicieli partnerów.
Pożądanym rezultatem projektu
będzie liczba osób
niepełnosprawnych, które
rozpoczną prowadzenie firm lub
wykonywanie wolnego zawodu
albo rozpoczną współpracę na
stanowisku kierowniczym w
nowopowstałych
przedsiębiorstwach, w tym w
firmach doradczych.

Okres realizacji projektu:
01.12.2016 – 31.05.2019

Chcesz wiedzieć więcej o
projekcie WOT?

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji
partnerskich. Partnerzy dyskutowali nad pierwszą Przewodnika z zakresu
rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla mentorów osób z
niepełnosprawnością fizyczną oraz Przewodnika z zakresu rozwoju
własnej przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. Oba
przewodniki będą zawierały materiały informacyjnei, listy kontrolne,
cwiczenia, plany monitorujące i linki do użytecznych źródeł i materiałów.
Będą one bardzo praktyczne i użyteczne dla naszych grup docelowych.

Mobilność osób uczących się
Mobilność odbędzie się w Pizie 20-24 listopada 2017. W szkoleniu
weźmie udział 10 osób z niepełnosprawnościami plus 1 trener i 2 osoby
towarzyszące z każdego kraju partnerskiego.
Uczestnicy wezmą udział w 30-godzinnym szkoleniu. Sesje
szkoleniowe będą prowadzone przez trenerów z instytucji partnerskich.
Przed mobilnością partnerzy przygotują narodowe wersje językowe
obydwu kursów by ułatwić uczestnikom ewaluację ich treści. Po
otrzymaniu opinii od uczestników zostanie przygotowana końcowa
wersja Przewodników.
Następne spotkanie partnerów: Pisa 20-21.11.2017

www.wot-project.eu

http://fb.me/wotproject
Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt
odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną..

