Co je to App.t?

Máte zájem?
Pro více informací kontaktujte
českého partnera:

Projekt App.t vyvíjí aplikaci
pro podporu nezaměstnaných a jejich školitele ve
Velké Británii, Litvě,
Německu a České republice
Aplikace App.t bude
tréninkovým interaktivním
obsahem, se zaměřením
na rozvoj podnikatelských
dovedností založený na
principech sociálního
podnikání

Martin Synkule
FM Consulting s.r.o.
Na Čihadle 55
160 00 Praha 6
Česká republika

Email: martin.synkule@fmconsulting.cz
Web: www.fmconsulting.cz.

Uživatelé rozvinou své
měkké dovednosti a
zintenzivní přípravu na
pracovní nasazení pro
Social
Enterprise
zvýšení
jejich
zaměstnatelnosti a
ulehčení vstupu na trh
práce

http://apptproject.eu/wp/
Spolufinancováno Evropskou Unií

Sociální podnik

Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně
autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejím obsahem.

Program ERASMUS+
Klíčová akce 2: Strategické partnerství
Číslo projektu:

2014-1-UK01-KA202-001619

Jaké jsou naše cíle?
 Zanalyzování školícího obsahu,
který byl vytvořen pro dřívější
projekt Leonardo Da Vinci Transfer
of Innovation www.set4work.eu
 Přizpůsobení tohoto obsahu tak,
aby mohl být interaktivně
používán naší cílovou skupinou
 Identifikování neformálních
vzdělávacích technik pro naši
aplikaci a přizpůsobit je
formálním kvalifikačním nárokům
každé partnerské země
 Zmapování obsahu aplikace
pro možnou akreditaci a pokrok
prostřednictvím kvalifikace

Komu je aplikace učena?
 Nezaměstnaní ve věku 16-25 let

Zaměstnatelnost

Seznam partnerských organizací

 Sociálně vyloučení studující



 Studující s problémy se
sebejistotou



University of Wolverhampton (Velká
Británie), vedoucí projektu
Siawns Teg Limited (Velká Británie -

 Studující se zeměpisnými
překážkami (špatná dopravní
obslužnost, žijící ve
venkovských oblastech atd.)
 Čerství absolventi




Wales)
VsI GALVOCIUS (Litva)
Volkshochschule im Landkreis Cham



e.V. (Německo)
FM Consulting s.r.o.(Česká Republika)

 NEETS (nezaměstnaní,
nestudující, ne na rekvalifikaci)

 Vytvoření vodítek pro
školitele i studující
 Zatraktivnit učení
zaměstnaneckých dovedností a
zpřístupnit jej lidem, kteří dávají
přednost sociálním médiím a
moderním technologiím jakou je
smartphone.

Kdo je zapojen?

 Profesionálové odborného
vzdělávání a přípravy z oblasti
zaměstnaneckých a
podnikatelských dovedností,
školení a sociálního podnikání

