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VÍTEJTE U ČTVRTÉHO
ZPRAVODAJE PROJEKTU
UNWIND!
Projekt UNWIND je nyní v pokročilé fázi
realizace a má stále více a více co nabídnout
svým cílovým skupinám.
V tomto zpravodaji se dozvíte o:
• zrealizovaných aktivitách projektu i
plánovaných aktivitách na příští měsíce.
• čtvrtém mezinárodním mítinku projektu.

CO NÁS ČEKÁ…
V průběhu následujících měsíců se zaměříme na
nádledující aktivity:
• Na diseminaci E-portálu projektu, který
najdete na adrese www.unwind.work.
• Na diseminační semináře propagující
výstupy projektu UNWIND. Tyto semináře
se
uskuteční
ve
všech
zemích
projektového partnerství.
•
Na páté mezinárodní projektové setkání a
přípravu závěrečné konference pro 80
účastníků. Závěrečná konference je
naplánována na termín 25. a 26. června
2020 v Ostravě, v České republice. Bude
určena především pracovníkům s mladými
lidmi, manažerům lidských zdrojů a
vzdělávacím organizacím.

Nejděte si ve zpravodaji to, co Vám může být
užitečné!

ČEHO JSME DOSÁHLI
V POSLEDNÍ DOBĚ?
Projektový tým celý rok pracoval na výstupech
projektu. A výsledkem této práce jsou inovativní
a

velmi

cenné

výstupy.

Například

36

videoprezentací, které může najít také na
YouTube
kanále
našeho
projektu
https://www.youtube.com/channel/UCtjAhmQ
59STZIobbSsomtuw .
Všechny projektové výstupy jsou dokončeny i
přeloženy do národních jazyků, konkrétně do
češtiny, angličtiny, polštiny, finštiny a řečtiny.
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Vzhledem k tomu, že se projekt UNWIND

V POLSKU

bylo čtvrté mezinárodní pracovní setkání

Projekt UNWIND je nyní v důležité fázi, proto
musel být projektový tým během mítinku
produktivní. Čtvrté mezinárodním setkání partnerů
se uktutečnilo dne 7. února 2020 v polském městě
Řešově.

postupně přibližuje k závěrečným fázím,
ryze pracovní. Bylo třeba naplánovat další
aktivity

projektu,

výstupů,

semináře

zejména

diseminaci

i

ověřování

pilotní

výstupů projektu.
Setkání

začalo

shrnutím

doposud

realizovaných aktivit a zopakováním cílů
projektu a časového harmonogramu.
Poté už byla pozornost zaměřena na
klíčové oblasti, jakými je fungování Eportálu projektu, organizace diseminačních
seminářů,

pilotní

ověřování

výstupů

projektu i diseminace ve všech zemích
projektového partnerství.
Projektový tým musel věnovat čas také
technickým, administrativním, finančním i
manažerským otázkám.
Závěr jednání patřil rozdělení úkolů mezi

ORGANIZÁTOR MÍTINKU
Čtvrté projektové setkání projektu UNWIND
uspořádal polský partner - INNEO (Centrum
pro vzdělávání a výzkum).
INNEO - je neziskové sdružení se sídlem v
Řešově

(Polsko).

Hlavním

posláním

organizace je poskytovat školení a realizovat
výzkum pro sociální a ekonomický rozvoj v
místním i evropském měřítku. Preferované
odborné oblasti organizace jsou trh práce,
podnikání, vzdělávání a tvůrčí průmysl.

členy týmu a stanovení termínů pro jejich
naplnění.

KDE NÁS
NAJDETE?
Náš web:
www.unwind.work
Sledujte také náš facebook
https://www.facebook.com/
unwind.work/

