
O PROJEKCIE

       Praca zdalna to model przyszłego rynku pracy. Do roku 2025 roku 75% siły roboczej stanowić będą
Millenialsi oraz Pokolenie Z; obie te grupy są bardzo świadome ekologicznie i zaangażowane w ochronę
planety, jak również preferują elastyczne modele pracy. Aby przyciągnąć największe talenty z nowych
generacji, pracodawcy będą musieli dostosować firmy do pracy zdalnej lub elastycznych modeli pracy. Praca
zdalna zapewnia wiele korzyści pracodawcom, pracownikom, ale również rządom i ogólnie społeczeństwu.
Jednak, aby została przyjęta masowo, tak aby mogła wspierać naprawę gospodarki i środowiska, musi być
wspierana poprzez odpowiednio dostosowane materiały edukacyjne i szkoleniowe, które będą rozwijać
kluczowe kompetencje u pracodawców i pracowników, tak aby mogli dostosować się do pracy zdalnej. Projekt
REMOTE-CTRL obejmuje te zagadnienia.

CELE I ZADANIA

wspieraniu menedżerów w dostosowywaniu stylu zarządzania do środowiska pracy zdalnej. 
rozwijaniu umiejętności pracy zdalnej pracowników, aby mogli zarządzać udaną karierą zdalną. 
wspieraniu opiekunów praktyk zawodowych i pracodawców podczas  pracy zdalnej.

 

Projekt REMOTE CTRL skupi się na:  

Informacje o projekcie 
Cele i zadania

Partnerstwo 
oraz

 Spotkanie inauguracyjne

Strona internetwowa 
oraz Media Społecznościowe

BUILDING SKILLS AND ATTRIBUTES 
 

FOR REMOTE WORKING
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PARTNERSTWO PROJEKTU

STRONA INTERNETWOWA ORAZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Spotkanie inauguracyjne KOM projektu REMOTE CTRL zostało zorganizowane 4 i 5 lutego 2021 roku w formie
wirtualnej. Partnerzy omówili podział zadań i odpowiedzialności, podsumowali wszystkie rezultaty projektu i
ustalili terminy działań, które należy podjąć w pierwszym roku projektu. W ramach tego proejktu pratnerstwo 
 opracuje 5 produktów:
 

POLUB NAS NA FACEBOOKU:   https://www.facebook.com/remotectrlproject
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STRONA PROJEKTU:                   https://remotectrl.eu/

REUNIUNEA DE DESCHIDERE

Konsorcjum projektowe składa się z 8 partnerów
reprezentujących różne typy organizacji:
 

SMALL FIRMS ENTERPRISE DEVELOPMENT INITIATIVE
LIMITED (UK) - Koordynator projektu

FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED (IE)
INNOVENTUM OY (FI) 
IHK PROJEKTGESELLSCHAFT MBH (DE)
RIGHTCHALLENGE - ASSOCIAÇÃO (PT)
UNIVERSITY OF PELOPONNESE (EL)
UNIVERSITATEA DIN PITESTI (RO)
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (PL)

 

 

 
 
 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych

IO 1 REMOTE CTRL Masterclasses i Podręcznik dla
Pracodawców – program szkoleniowy. 
IO 2 REMOTE CONTROL Toolkit do skutecznego
zarządzania karierą na odległość. 
IO 3 In Service Training Program dla Opiekunów VET
zapewniający wsparcie pracodawcom podczas pracy
zdalnej. 
IO 4 MOOC (masywny otwarty kurs online) – platforma
z materiałami edukacyjnymi, w pełni zoptymalizowana na
wszystkie urządzenia. 
IO 5 Zalecenia dotyczące polityki - raport dotyczący
formułowania zaleceń dotyczących polityki oraz wpływania
na rynek pracy i politykę kształcenia i szkolenia
zawodowego na poziomie krajowym i europejskim.  

https://www.facebook.com/remotectrlproject
https://remotectrl.eu/
http://www.sfedi.co.uk/
https://www.futureinperspective.com/
http://www.fipl.eu/
http://www.innoventum.fi/
http://www.ihk-projekt.de/
http://www.rightchallenge.org/
http://www.uop.gr/
http://www.upit.ro/
http://www.wsbinoz.edu.pl/

