Poslední online
meeting

Newsletter IV
Květen 2022

Všichni partneři se ještě
jednou potkali v online
prostředí v polovině dubna

FINALIZACE AKTIVIT

2022, aby diskutovali o
dosavadní odvedené práci
na projektu Tender během
posledních téměř tří let.

Jelikož se projekt Tender pomalu chýlí ke svému konci, všichni
partneři intenzivně pracují na dokončení jeho aktivit. Během
druhé poloviny trvání projektu byla aplikace Tender
představena a úspěšně pilotována v mnoha společnostech a
organizacích.

Společně pojmenovali silné
a slabé stránky projektu a
rozhodli, co je třeba udělat
pro úspěšné naplnění

Hlavní pozornost byla věnována dokončení Studie
proveditelnosti a Obchodního plánu. V obou případech partneři
sdíleli své nápady o možnostech využití a financování aplikace
Tender a metodologie v budoucnu.

všech projektových aktivit.

Poslední partnerské setkání
se uskuteční v italském Bari
v létě 2022.
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PROPAGAČNÍ AKTIVITY

Partnerské organizace

JKVG
(Belgie)
Euroface Consulting (Česká
republika)

Poslední část projektu bude věnována propagačním aktivitám,
které jsou naplánovány ve všech partnerských zemích. Jejich cílem
bude šířit povědomí o projektu směrem k cílovým skupinám.

V neposlední řadě připravujeme zprávu o dopadu projektu. Ve
zprávě budou příspěvky od všech partnerů a budou ji tvořit názory
a náměty vybraných zúčastněných stran (zaměstnavatelů a
zaměstnanců, zapojených i nezapojených do projektu). Cílem
zprávy je zjistit, jak zúčastněné strany vyhodnotily aplikaci a
metodiku a jaký dopad bude / může mít na jejich budoucí život a
práci.

Siglo22
(Španělsko)
Consorzio social Lab
(Itálie)
Pro Work
(Nizozemí)
SLEDUJTE NÁS:
https://www.facebook.com/tendereuproj
ect/
https://www.instagram.com/tendereuproj
ect/
https://twitter.com/TENDERprojectEU
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