
WIZYTA STUDYJNA 18-21 MARZEC 2018 

Wizyta studyjna w siedzibie partnera projektu Eurocultura w regionie Vicenza odbywała się w 

terminie 18-21 marca. Uczestniczyło w niej 6 osób z Polski. Były to przedstawicielki instytucji 

publicznych i niepublicznych działających na rzecz rynku pracy i mobliności ponadnarodowej. 

19 marca 2018 – program przewidywał zapoznanie się z włoskim systemem wsparcia dla osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. Następnie zostały zaprezentowane działania partnera w 

dziedzinie mobilności ponadnarodowej. Oraz zostały zaprezentowane wybrane projekty i dobre 

praktyki. Eurocultura to organizacja non-profit zajmująca się badaniami, szkoleniami i 

doradztwem zawodowym założona w 1993 roku.  Kluczowe kompetencje organizacji są 

związane z rynkiem pracy i kwestiami szkoleniowymi. Projekty i działania realizowane przez 

Eurocultura mają na celu zapobieganie bezrobociu poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 

młodych ludzi, kobiet i pracowników zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; promocja 

przedsiębiorczości, promocja międzynarodowej mobilności studentów i pracowników, 

zapobieganie i zwalczanie rasizmu i uprzedzeń, wsparcie opieki środowiskowej, aktywne 

starzenie się. 

Główne działania: 

Projekty międzynarodowe: koncentrują się na kwestiach takich jak szkolenie zawodowe, 

doradztwo zawodowe, zatrudnienie, młodzież, migranci, kobiety, przyznawane w ramach 

różnych programów europejskich. W ostatnich latach skupiliśmy się na edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości i pomocy dla start-upów dzięki wsparciu mentorów. 

Zarządzanie karierą: Eurocultura zapewnia klientom poradę i wskazówki dla osób 

poszukujących doświadczenia za granicą w celu wdrożenia ich umiejętności zawodowych i 

osobistych w międzynarodowym środowisku. Porady i porady zawodowe są oferowane 

osobom w naszym biurze, ale także za pośrednictwem Skype'a w języku włoskim i niemieckim. 

We współpracy z instytucjami akademickimi, szkołami średnimi i ośrodkami kształcenia 

zawodowego, ośrodkami informacji dla młodzieży, organizacjami non-profit, partnerami 

społecznymi i publicznymi biurami zatrudnienia organizujemy wykłady, seminaria i szkolenia 

dla trenerów. 

20 marca 2018 r. 

Mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami władz miejskich gdzie zostały 

zaprezentowane działania wspierające na rzecz osób poszukujących pracy. Jako dobra praktyka 

został przestawiony projekt „W drodze do pracy” 



Następnie przygotowane było spotkanie z ekspertem do spraw rynku pracy, który współpracuje 

z Eurocultura. Zostały przedstawione najważniejsze problemy związane z bezrobociem i skutki 

gospodarcze kryzysu z 2008 r. oraz ich wpływ w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. 

21 marca 2018 r. 

W siedzibie Eurocultura było zorganizowane spotkanie z managerem zajmującym się 

projektami międzynarodowymi skierowanymi do młodzieży. Informacje dotyczyły przede 

wszystkim realizowanych projektów mobilnościowych w ramach Erasmus +. Rozmowy 

dotyczyły problemów i sposobów identyfikacji i zapobiegania problemom wynikającym z 

różnic kulturowych, językowych i prawnych, które pojawiają się w projektach 

mobilnościowych.  


