“Osoby 50+ na rynku pracy”
2013-1-PL1-GRU06-38713

Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) – 19-20 maj 2015
Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig
Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku pracy
2013-1-PL1-GRU06-38713

Organizator spotkania:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Polska)
Przedstawiciele następujących podmiotów wzięli udział w spotkaniu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Polska)
MRS Consultancy Ltd (Wielka Brytania)
Centrum Szkoleniowe Edupoli (Finlandia)
Fundacja działająca przy Uniwersytecie Regionu Murcia – FUERM (Hiszpania)
Lokalni eksperci, którzy uczestniczyli w spotkaniu:
- Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim,
- Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku w Katowicach
Cele spotkania zakładały:
- podsumowanie projektu i zaprezentowanie osiągniętych rezultatów przedstawicielom grupy
lokalnych ekspertów z Polski;
- omówienie i zamknięcie końcowych działań projektu w ramach grupy partnerskiej (raportowanie,
aktualizacja strony internetowej, broszura, baza EST)
Program
Poniedziałek,18 maj
Wtorek, 19 maj

Przybycie uczestników
9.45 – 10.00

Odbiór z hotelu, przejście do
siedziby WUP w Katowicach

10.00 – 10.15

Oficjalne powitanie

10.15 – 12.00

Spotkanie z przedstawicielami
lokalnej grupy eksperckiej
(przegląd projektu i jego
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postępu, zaprezentowanie
rezultatów współpracy)
- Aneks 1
Prezentacje poszczególnych
grup narodowych:
- Aneks 2,3,4
12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 15.30

Dyskusja partnerów dotycząca
wspólnej części raportu
końcowego

15.30

Zakończenie sesji. Czas wolny

19.00

Kolacja

9.15 – 9.30

Odbiór z hotelu

9.30 - 12.00

Dyskusja partnerów:
upowszechnianie (broszura,
strona internetowa, Baza EST)

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 14.00

Działania w obszarze
zarządzania projektem
(ewaluacja spotkania, rozdanie
certyfikatów)

14.00

Zakończenie sesji

Środa, 20 maj

Czwartek, 21 maj

Wyjazd uczestników
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Aneks 1 –

Grupa partnerska:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Voivodeship
Labour Office in Katowice)
• Firma konsultingowa MRS (the MRS Consultancy Ltd)

• Centrum Szkoleniowe Edupoli (Adult Education Centre
Edupoli)
• Fundacja działająca przy Uniwersytecie Regionu Murcia
(Fundation University Enterprise of the region of
Murcia)

Strona internetowa projektu: http://www.peopleover50plus.eu
• Założenia projektu
• Charakterystyka organizacji partnerskich
• Opis spotkań grupy
• Rezultaty
• Blog dla osób 50+ platforma wymiany informacji

Partner z
Wielkiej Brytanii
dokonała również rejestracji
projektu na portalu
społecznościowym
facebook
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• Broszura projektu przedstawia założenia i charakteryzuje
osiągnięte rezultaty grupy partnerskiej.
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Aneks 2 –
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Aneks 3 –



SENIOR CLASSROOM OF THE UNIVERSITY OF MURCIA

The Senior Classroom is a programme of study at the University of Murcia intended for people
over 50 years who, for various reasons could not enter university at the appropriate time, or
want to pick up their school or university academic studies.
Purpose: To promote personal development skills and values   from the perspective of
learning throughout the whole life.
PLAN 2009
4 years + Advanced Levels Cycles 2 years
Subjects 30 hours
Total Optional courses (each student chooses
the subjects to study)
Students can enter the UMU as a mature
student (over 45 )
Complementary Activities

Created in 1931 under the II Republic Period.
Initial objective: To take education out of
school and make it closer to the people.
 Education is targeted for adult population to facilitate learning
opportunities.
 It is cultural development project with the aim of promoting social
involvement, education, training and culture in order to improve the
quality of life of people and their communities.
 They have many different education and training programmes.
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Aneks 4 –

Good practices: Public
Employment Services in Finland
• Jobs online www.te-office.fi, Job Watch and Training watch
service
• The CV-Net, EURES and International Employment Services
• Support for starting entrepreneurs
• Career guidance training 50+
– 20 days, competence improving and counselling
– Includes on-the-job training for 5 days
• Job seeking course 50+
– 10 days, Includes also teaching of the basic computer skills
7.9.2015
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