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ОЦЕЛЯВАНЕ – Оцеляване след бурята: Идентифициране и използване
на ключови възможности за продължаване на бизнеса http://surviving.eu/
Реализирани три транснационални срещи по проекта
По време на изпълнението на проекта, партньорите
реализираха три транснационални срещи (една в Потенца,
Италия през декември 2017 г., една в Краков, Полша през
март 2018 г. и една в Пуерто де Сагунто, Испания, през
началото на настоящия месец). По време на тези срещи
партньорите планираха предстоящите стъпки по проекта и
съответните им роли, одобряваха вече изпълнените
дейности и ОМСЕ и тези, които предстои да бъдат изпълнени
през годината.
Радио съобщение и няколко статии във вестниците
Благодарение на контактите на Координатора по проекта,
GODESK SRL, партньорите, по време на срещата по
проекта и ОМСЕ в Италия, бяха отразени в медиите: бяха
публикувани различни статии в местни италиански
вестници както и радио интервю, което беше излъчено по
важна национална радио мрежа, Lavoradio, която има около
800.000 радио слушатели, и която може да бъде слушана
на следният линк: https://soundcloud.com/lavoradio/surviveun-progetto-europeo-esplora-le-imprese-sopravvissute-allacrisi
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(Горе: снимка от първата среща в Италия)
Реализирани три обучителни курса
Като част от проекта “ОЦЕЛЯВАНЕ”, до момента бяха
реализирани в партньорски страни, а именно в
Италия, Полша и Испания, 3 различни обучителни
мероприятия за съвместните екипи (ОМСЕ), в които
взеха участие членове от екипите на партньорските
организации. Всичките три дейности бяха много
полезни и участниците научиха как фирмите са
преодолели кризата и обмениха добри практики
между партньорите. По време на втората ОМСЕ,
проведена в Краков и домакинствана от Euro-Idea,
Фейсбук страницата на проекта надмина 400 лайка,
както можете да се убедите и от долната фотография.

Последвайте ни и се свържете с нас
Можете да проследите нашите дейности на следния
официален интернет сайт на проекта: https://surviving.eu
или на следната официална Фейсбук страница на проекта:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Ако желаете да се свържете с нас, моля изпратете ни и-мейл
на следния адрес: hello@godesk.it

Disclaimer
Тази публикация отразява гледните точки само на автора и Европейската комисия и Националната агенция Еразмус
плюс не могат да носят отговорност за използването на информацията, съдържаща се тук.

