Czym jest projekt Re.M.I.D.A.?
KONTEKST
Projekt R.E.M.I.D.A. ma na celu przyczynienie się do przeciwdziałania problemowi
wykluczenia społecznego osób dorosłych w wieku powyżej 45 lat, znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji, zgodnie z działaniami wdrażanymi przez państwa
członkowskie. Bezrobocie w tej bardziej dorosłej grupie wiekowej może się z czasem
skrystalizować, również dlatego, że często dotyczy ono pracowników słabo
wykształconych, o niskich kwalifikacjach lub o nieaktualnych kwalifikacjach
i umiejętnościach, imigrantów lub byłych więźniów.
CEL
Projekt "REMIDA - Odnowione modele integracji osób dorosłych znajdujących się
w trudnej sytuacji" został stworzony w celu wspierania integracji społecznej
i zawodowej osób dorosłych w wieku 45+ zagrożonych wykluczeniem (niskie
kwalifikacje i umiejętności, przestarzałe umiejętności, imigranci...) poprzez
zdefiniowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu interwencji, mającego na
celu osiągnięcie osobistego upodmiotowienia i zwiększenie nieformalnych
i pozaformalnych umiejętności / zdolności tej grupy docelowej.
LICZBA I PROFIL UCZESTNIKÓW
Bezpośrednia grupa docelowa (co najmniej 50% kobiet):






Podmioty działające na rzecz włączenia społecznego osób dorosłych
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;
Dorośli w wieku 45+ zagrożeni wykluczeniem społecznym;
Przedstawiciele i/lub kierownicy organizacji zajmujących się kształceniem,
szkoleniem, oceną i poradnictwem dla dorosłych;
Eksperci/badacze w zakresie metodologii edukacji dorosłych;
Przedstawiciele administracji publicznej.

GŁÓWNE WYNIKI
1. Zdefiniowanie innowacyjnego modelu interwencji na rzecz wzmocnienia
osobistego osób dorosłych 45+ zagrożonych wykluczeniem społeczno-pracowniczym.
Model ten powstał w wyniku adaptacji zasad Lego Serious Play dla dorosłych 45+
i dostosowania ich do skonsolidowanych metodologii edukacji dorosłych, oceny
szkoleń i orientacji.
2.
Podniesienie
kwalifikacji
zaangażowanych w działania
wykluczeniem społecznym.

operatorów
centrów
edukacji
dorosłych,
na rzecz osób dorosłych 45+ zagrożonych

3. Wsparcie europejskich procesów zwiększania nieformalnych i pozaformalnych
umiejętności / zdolności tej grupy docelowej.

GŁÓWNY WPŁYW
Projekt R.E.M.I.D.A. będzie miał znaczący wpływ na organizacje partnerskie
i uczestniczące w nim podmioty, interesariuszy i kluczowych aktorów na poziomie
lokalnym, krajowym i unijnym. Oczekiwany wpływ projektu na osoby dorosłe
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji to zwiększenie ich szans na integrację społeczną
i zawodową, (ponowne) włączenie w procesy aktywnego uczestnictwa i na rynku
pracy, a także wzbogacenie ich doświadczeń życiowych, zwiększenie poczucia
własnej wartości i świadomości.

