PARTNERS
COORDINADOR DEL PROJECTE

PCT, Project Consultatie en Training / HOLANDA
http://www.pct-holland.nl/

dkommer interkulturelle personalentwicklung/ AUSTRIA
http://www.dkommer.com/

L’OBRA DE LA VIDA:
LA TEVA MISSIÓ A LA VIDA COM A
PORTA D’ACCÉS AL MERCAT LABORAL

Söke Governship/ TURQUIA
http://www.soke.gov.tr

Cre8te
www.cre8te.co.uk

CEP - CENTRE D’ESTUDIS PRAT/ ESPANYA
http://www.fundacioprat.com

IAFE - Instituto da Empresa / PORTUGAL
www.iafe.pt
Aquest Projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta
publicació només reflecteix la visió dels seus autors i la Commissió no es fa responsible
de l’ús que se’n faci amb la informació continguda en ella.

Life Work: The Mission In Life As A Gate-Opener To Business World
2011-1-IT2-GRU06-25529-1
Lifelong Learning Programme
Grundtvig - Partnership Project

PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE

•

Facilitar el diàleg intercultural a través de l’encreuament
del treball cultural del projecte i de les reunions i
resultats executats pels països participants..

A causa de l'actual crisi econòmica, l'evolució del mercat de

•

treball i l’evolució de la societat, algunes persones, especialment

Proveir les institucions associades i la comunitat local,
.

regional i global amb el coneixement adquirit sobre els

els aturats de llarga durada, no poden adaptar-se als canvis i tenen

mètodes existents en els altres països (obtingut en la

dificultats per aconseguir reintegrar-se en una posició professional

investigació preliminar)

plenament satisfactòria. Després d'anys d'experiències laborals I
professionalitat adquirida, un període de desocupació és un
estancament en la carrera d'una persona que de vegades pot

PRODUCTES

minar la motivació personal i la confiança en un mateix.
El projecte té per objectiu donar suport als desocupats a buscar
una nova missió a la vida, basada no només en els seus estudis,
educació i competències professionals adquirides en les

•

La investigació sobre els mètodes existents en "Com trobar

seves

la teva missió en la vida", un estudi que investigarà els

experiències laborals sinó també en els seus interessos, idees i

mètodes existents per a donar suport a les persones a

visions per tal de motivar-los a iniciar una nova carrera o

trobar la seva missió en la vida i utilitzar aquesta missió per

simplement per encoratjar-los.

a la reintegració al món dels negocis - empleats o com a
empresaris per compte propi.

Una enquesta serà utilitzada pels socis del projecte per actualitzar

•

Directrius per als instructors, entrenadors i consellers

els coneixements i la preparació dels instructors, entrenadors i

professionals - Actualització de les habilitats del instructors,

consellers professionals per tal que aquests donin suport als

entrenadors i consellers professionals per donar suport als

aturats per a trobar la seva missió a la vida i utilitzar aquesta

desocupats a trobar la seva missió a la vida per a

missió per a la seva reintegració al món laboral - ja sigui empleats

remotivar-los.

o com a empresaris emprenedors.

•

Prova pilot de capacitació de les directrius proporcionades
als instructors, entrenadors i consellers professionals per a
avaluar el producte creat.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
•

Facilitar als aturats la cerca de la seva missió a la vida
basada en els seus interessos, idees i visions per motivar la
persona a perseguir una nova integració al mercat laboral

•

Facilitar la feina dels entrenadors, preparadors i consellers
professionals mitjançant la creació d'un manual amb
directrius sobre com donar suport als desocupats a trobar la
seva missió a la vida i la seva reintegració en el món
empresarial.

Visita la nostra web per a saber més del projecte!
www.missiongate.info

