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SURVIVE - Strategia przetrwania małych i średnich
przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych http://surviving.eu/
Trzy spotkania na szczeblu ponadnarodowym
W trakcie projektu odbyły się trzy międzynarodowe spotkania
uczestniczących w nim organizacji partnerskich (Potenza we
Włoszech w grudniu 2017 r., Kraków w marcu 2018 r. i Puerto
de Sagunto w Hiszpanii na początku tego miesiąca). Spotkania
poświęcono planowaniu kolejnych etapów projektu oraz zadań
poszczególnych partnerów, zweryfikowaniu dotychczasowych
działań, zaplanowaniu przyszłych Joint Staff Training Events
(krótkich programów szkoleniowych dla pracowników)
omówieniu osiągnięć z pierwszego roku projektu.

Audycja radiowa i szereg artykułów prasowych
Dzięki kontaktom firmy GODESK SRL - organizatora spotkania
we Włoszech, w trakcie spotkania projektowego i szkolenia
Joint Staff Training Event (JSTE) mieli możliwość
wypowiedzieć się w mediach: zostało opublikowanych kilka
artykułów prasowych w lokalnych tytułach, pojawiła się również
audycja radiowa w jednej z krajowych rozgłośni, Lavoradio,
która ma około 800 tys. słuchaczy. Można jej posłuchać tutaj:
https://soundcloud.com/lavoradio/survive-un-progetto-europeoesplora-le-imprese-sopravvissute-alla-crisi

[

(Zdjęcie z pierwszego spotkania we Włoszech)
Trzy zrealizowane programy szkoleń
Od chwili rozpoczęcia projektu „SURVIVE”
zrealizowaliśmy w krajach naszych partnerów
(we Włoszech, w Polsce i w Hiszpanii) trzy różne
Joint Staff Training Events, w których wzięli udział
pracownicy organizacji partnerskich. Dzięki tym
szkoleniom dowiedzieliśmy się, jak różne firmy
zdołały przezwyciężyć kryzys i wymieniliśmy się
znanymi nam dobrymi praktykami w tej sferze. W
trakcie drugiego szkolenia JSTE, które miało
miejsce w Krakowie i zostało poprowadzone przez
fundację Euro-Idea, na fejsbukowym profilu
projektu została przekroczona liczba 400 polubień,
co widać na poniższym zdjęciu.

Informacje o projekcie i kontakt z nami
Nasze działania można śledzić na oficjalnej stronie projektu:
https://surviving.eu
oraz na oficjalnym profilu fejsbukowym projektu:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz e-maila na adres:
euroidea.fsk@gmail.com
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