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SURVIVE - Surviving The Storm: Προσδιορισμός & Σύνδεση
Εσωτερικών Δυνατοτήτων με Επιχειρησιακή Συνέχεια

http://surviving.eu/

Πραγματοποιήθηκαν oι τρείς διακρατικές συναντήσεις
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμπραξη των εταίρων
πραγματοποίησε τρεις διακρατικές συναντήσεις (μία στην Potenza στην
Ιταλία το Δεκέμβριο του 2017, μία στην Κρακοβία στην Πολωνία το
Μάρτιο του 2018 και μία στην Puerto de Sagunto στην Ισπανία στις
αρχές του μήνα). Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι εταίροι
σχεδίασαν τα βήματα του έργου και τους αντίστοιχους ρόλους τους,
επαλήθευαν τις ήδη αναπτυχθείσες δραστηριότητες, οριστικοποίησαν
τις Συναντήσεις Εκπαίδευσης Προσωπικού που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν
και συζήτησαν τις πραγματοποιηθείσες
δραστηριότητες του πρώτου έτους.

Μια ραδιοφωνική εκπομπή και διάφορες δημοσιεύσεις σε
εφημερίδες
Χάρη στις επαφές του συντονιστή του έργου, GODESK SRL, οι
εταίροι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του έργου και της
Συνάντησης Εκπαίδευσης Προσωπικού στην Ιταλία, συγκέντρωσαν
την προσοχή των μέσων ενημέρωσης: δημοσιεύθηκαν άρθρα σε
διάφορες τοπικές ιταλικές εφημερίδες και μεταδόθηκε μια ραδιοφωνική
εκπομπή σε ένα σημαντικό εθνικό δίκτυο, το Lavoradio, που έχει
περίπου 800.000 ραδιοφωνικούς ακροατές. Μπορείτε να συντονιστείτε
σε αυτόν, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://soundcloud.com/lavoradio/survive-un-progetto-europeoesplora-le-imprese-sopravvissute-alla-crisi
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(Φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση στην Ιταλία)
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Κατά τη διάρκεια του έργου «SURVIVE», μέχρι σήμερα,
έχουν πραγματοποιηθεί 3 διαφορετικές Συναντήσεις
Εκπαίδευσης Προσωπικού στις χώρες των εταίρων (και
συγκεκριμένα στην Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία)
στις οποίες συμμετείχαν μέλη του προσωπικού των
οργανώσεων των εταίρων. Και οι τρεις δραστηριότητες
ήταν πολύ χρήσιμες στο να γίνει γνωστό πώς οι
επιχειρήσεις έχουν υπερνικήσει την κρίση και να γίνει
ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα αυτό μεταξύ
των εταίρων. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Συνάντησης
Εκπαίδευσης Προσωπικού, που διεξήχθη στην Κρακοβία
και φιλοξενήθηκε από την Euro-Idea, η σελίδα του
project στο Facebook ξεπέρασε τα 400 likes, όπως
μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία.

Ακολουθήστε μας και επικοινωνήστε μαζί μας
Μπορείτε να παρακολουθείτε τις αναρτήσεις μας στην ακόλουθη
επίσημη
σελίδα
του
project:
https://surviving.eu
ή στην επίσημη σελίδα του project στο Facebook:
https://www.facebook.com/SURVIVEproject
Για να επικοινωνήσετε μαζί μας παρακαλώ στείλτε μας e-maiI
στην ακόλουθη διεύθυνση: hello@godesk.it

Αποποίηση ευθυνών
Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εθνικός Οργανισμός Erasmus
Plus δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

