
Ustalenia ze spotkania po mobilności  dnia 4.06.2019 r.  
 
Tematy spotkania: 
1. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej POST test . 
2. Ustalenie programu i terminu Konferencji.  
3. Analiza zadań w zakresie wdrażania  i upowszechniania rezultatów.  
Ad.1. 
W trakcie spotkania przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna POST test  oraz omówiony 
przebieg i wyniki mobilności. Przeprowadzono również dyskusję na temat Formularza 
raportu uczestnika mobilności - Konkurs 2018 - KA1 - Mobilność edukacyjna - Mobilność 
kadry edukacji dorosłych wysłanego droga mailowa do uczestników mobilności. 
Zobowiązano obecnych na spotkaniu do wypełnienia i odesłania formularza do dnia 
07.06.2019. 
Przewodniczący KR przedstawił ocenę przebiegu mobilności , omówił  wizytę monitorującą w 
Maladze. Poinformował uczestników, że w ciągu 2 tygodni zostanie opracowany test wiedzy 
oraz test kompetencji językowych w porozumieniu z trenerem szkolenia,  które 
przeprowadzone będą na kolejnym spotkaniu projektowym.  
Przewodniczący KR jest w stałym kontakcie z pracownikiem Organizacji Przyjmującej i 
trenerką szkolenia, w celu efektywnego przygotowania materiałów źródłowych na potrzeby 
informatora.  
Ad. 2.  
Ustalono, że konferencja powinna odbyć się na początku września. Postanowiono, że Zarząd 
wystąpi do IZ z wnioskiem o bezkosztowe przesunięcie trwania projektu o jeden miesiąc, do 
końca września. Konferencja w okresie wakacyjnym (sierpień) może nie osiągnąć 
zaplanowanych rezultatów w procesie upowszechniania. Powakacyjny okres jest lepszy na 
odbycie tego typu działania. Ustalono, że uczestnicy mobilności przygotują tematy 
wystąpień na konferencji oraz prezentacji procedur i doświadczeń w ciągu tygodnia od daty 
niniejszego spotkania. W tym też terminie przedstawią tezy i temat publikacji w 
Informatorze. Na konferencje zaproszona zostanie przedstawicielka Organizacji 
Przyjmującej na koszt Fundacji. Przedstawi ona jeden z elementów tematycznych 
mobilności. Na konferencję zaproszeni zostaną pracownicy ośrodków pomocy społecznej, 
ośrodków pomocy rodzinie, urzędów pracy, organizacji zajmujących się wykluczonymi i 
zagrożonymi wykluczeniem z województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto  zespoły 
ekspertów dokonujących ocen projektów finansowanych przez UE nastawionych na rzecz 
grup defaworyzowanych, trenerzy, psycholodzy, terapeuci organizatorzy aktywizacji 
realizujący projekty na rzecz grup defaworyzowanych i wykluczonych. Szczegółowy program 
konferencji ustali Prezes Zarządu z Przewodniczącym KR.  
Ad.3.  
Uczestnicy do końca lipca przygotują artykuły do Informatora i do końca sierpnia wybiorą 
narzędzia poznane i przetestowane w trakcie mobilności oraz wdrożą nowe metody w pracy 
zawodowej i  sprawdzą  użycia przykładowego  narzędzia przez pokaz pracy i opracowanie 
pisemne dla Przewodniczącego KR. 
Prezes Zarządu Fundacji w oparciu o ankietę ewaluacyjną dokona analizy  sieci kontaktów i 
ich wykorzystania przy kolejnych projektach włączenia społecznego. 
Przewodniczący K R w oparciu o wyniki ankiety na koniec konferencji i obserwację procesu 
utrwalania rezultatów u indywidualnych uczestników mobilności  dokona oceny wyników 
konferencji i zmiany oferty organizacji. 



Podstawowym rezultatem, który winien być efektem projektu jest: 
- poznanie i nabycie praktycznych umiejętności oraz wdrożenie w warunkach krajowych 
innowacyjnych informacji i metod pracy z imigrantami oraz osobami w niekorzystnej 
sytuacji i zmarginalizowanych, 
- podnoszenie kompetencji personelu Fundacji na poziomie ponadnarodowym poprzez 
rozwijanie sieci kontaktów, doskonalenie umiejętności językowych oraz wykorzystywanie 
osiągnięć i doświadczenia w pracy z osobami z określonych powyżej grup społecznych, 
- zdobywanie wiedzy teoretycznej podczas podwójnego szkolenia realizowanego przez 
kompetentnych trenerów i rozszerzanie go o elementy praktyczne z zajęć prowadzonych 
przez mentora 
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