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Celem projektu ENGAGE jest podkreślenie znaczenia kluczowych kompetencji 

i umiejętności miękkich wśród osób dorosłych w celu poprawy ich perspektyw 

zatrudnienia. 
 

 

Najnowsze informacje! 
Od października ostatniego roku, 

trwają wytężone prace nad 

Platformą Wirtualną dla potrzeb 

diagnozowania i doskonalenia 

umiejętności a także portal 

umożliwiający łączenie umiejętności i 

potrzeb rynku pracy. 

 

Partnerzy pracują nad 

ukończeniem tłumaczeń do 

Platformy Wirtualnej i w 

nadchodzących tygodnia 

odbędzie się ewaluacja z 

pracodawcami i młodymi 

pracownikami.  

 

Ponadto odbyło się trzecie 

spotkanie projektowe w 

Rzeszowie w dniach 9-10 

kwietnia i była to świetna 

okazja do przedyskutowania 

stanu obecnego oraz 

naszych kolejnych zadań i 

celów projektu.    
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Trzecie spotkanie projektowe w Rzeszowie 
 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Trzecie spotkanie zorganizowane przez 
naszego polskiego partnera Danmar 
Computers miało w zamyśle przygotowanie 
do fazy pilotażu platformy wirtualnej i 
przygotowania szczegółowego planu. 
Podczas spotkania mieliśmy okazję dokonać 
przeglądu Platformy Wirtualnej i Portalu 
Dopasowania i dokładnie omówić 
opublikowane treści. Ostateczna struktura 
oferty pracy w Portalu Dopasowania została 
uzgodniona przez wszystkich partnerów i 
będzie zawierać następujące informacje: 
nazwa stanowiska, nazwa firmy, sektor, 
miejsce pracy, wynagrodzenie, opis 

stanowiska i umiejętności miękkie. 

Jeśli chodzi o pilotaż platformy, każdy 
partner przetestuje platformę z 30 młodymi 
dorosłymi i 10 pracodawcami. Ponadto 
omówiono szczegółowy plan wydarzeń 
upowszechniających, które są jednym z 
głównych narzędzi służących 
upowszechnianiu projektu. 

Wydarzenia upowszechniające będą miały 
miejsce w każdym kraju uczestniczącym w 
projekcie, zaproszeni zostaną 
przedstawiciele organizacji kształcenia 
dorosłych, przedstawiciele organizacji 
pracujących z młodymi ludźmi, pracodawcy 
i władze lokalne. Spotkanie dotyczyło 
również zarządzaniu projektem i dyskusji na 
temat podziału zadań, działań 
upowszechniających i planów ewaluacji. 

 

Skontaktuj się! 
info@engage.erasmus.site  

Zapisz się aby otrzymywać nasze 
biuletyny! 

 

Zwiększenie umiejętności 
miękkich młodych dorosłych 

potrzebnych do ich 
przyszłego zatrudnienia. 

Dostosowanie umiejętności 
miękkich do 

zapotrzebowanie 
pracodawców. 

Umocnienie pozycji młodych 
dorosłych na rynku pracy i 
zwiększenie ich poczucia 

własnej wartości. 

 

Spodziewane efekty Platformy oraz Portalu 
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