
 

 
 

 

 

UE-Projekt  INNO 2 
 
 
 
 

1wsze posiedzenie międzynarodowej grupy projektowej 
w terminie 30.11. – 02.12.2009 w Sofii (Bułgaria) 
        

PROGRAM – PROJEKT  (tymczasowy) 
 
Przyjazd:     poniedziałek, 30.11.2009 / do godz. 15:30 

Rozpoczęcie spotkania:   poniedziałek, 30.11.2009 / od godz.16:00 
Kontynuacja:  wtorek, 01.12.2009 / godz. 9:00 – 18:00 
Zakończenie spotkania:  środa, 02.12.2009 / godz. 9:00 - 12:00 

Odjazd:  środa, 02.12.2009 / od godz.13:00 (indywidualnie) 

 
Przebieg & Treści 
 

Poniedziałek, 30.11.2009  
do godz. 15:30  Przyjazd  

godz. 16:00 – 19:30 Omówienie wspólnego programu - informacje 
nawiązanie do kontekstu rozmów w porozumieniu z naszym 
bułgarskim partnerem FSOGSDP   

od godz. 20:00 Wspólna kolacja 

 

Wtorek, 01.12.2009   

godz. 9:00 – 9:30 Przywitanie, organizacja i wprowadzenie 
 Przedstawienie „Arbeit und Leben“, organizacja, treści, przebieg 
 Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 9:30 – 10:15 Przedstawienie partnerów projektu  
 Informacje dotyczące osób, Związków Zawodowych i 

oczekiwań w stosunku do spotkania/projektu 
   Prezentacja: Gaby Tegeder, (Arbeit und Leben Bielefeld) 
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(jeszcze wtorek, 01.12.2009) 

 

godz.10:15 – 10:45 Sytacja i skutki obecnego kryzysu gospodarczego – wpływ 
na przemysł drzewno-meblarski w Bułgarii 

 Petar Abrachev / Lyubka Antova (oboje FSOGSDP) 

godz.10:45  - 11.15 Przerwa na kawę 

godz. 11:15 – 11:40 Aspekty branżowe i polityczne w obszarze kwalifikacje i 
dokształcanie z punktu widzenia EFBH (Europejska 
Federacja Pracowników Przemysłu Drzewnego i 
Budowlanego) 
William Von der Straeten, EFBH 

godz. 11:40 – 13:00 Przedstawienie Projektu INNO 2  
• Cele, treści, zadania 
• sposoby pracy i oczekiwane wyniki 
• wspólna dyskusja 

 Gisbert Brenneke, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 13:00 – 14:15 Przerwa obiadowa 

godz. 14:30 – 15:15 Wspieranie systematyczności w zakresie 
przekwalifikowania i dokwalifikowania w małych i średnich 
przedsiębiorstwach – informacje i udzielenie pomocy 
zmierzającej do podniesienia  efektywności w zakresie 
nabywania nowych kwalifikacji zawodowych 

 Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 15:15 – 15:45 Przerwa na kawę  

godz. 15:45 – 18:00  Aktualna sytuacja i wymagania względem przyszłości w 
obszarze kwalifikacja/dokształcanie w krajach 
uczestniczących w projekcie 
 strukturalna wymiana informacji (krótkie sprawozdania) 
 dyskusja 

 Prezentacja: Gaby Tegeder, Arbeit und Leben Bielefeld 
 

od godz.19:00 Wspólna kolacja  
 jak również kontynuacja wspólnej wymiany informacji 
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(Kontynuacja obrad) 

 
 

Środa, 02.12.2009   
godz. 9:00 - 9:15 Przywitanie/kwestie organizacyjne 
 Klaus Gutbrod, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 9:15 – 10:00 Praca związana z przepływem informacji - i pozyskiwaniem 
życzliwości publicznej  
• Projekt-strona internetowa 
• Międzynarodowe działania informacyjne 
• Rozprzestrzenianie informacji w Europie 

 Gisbert Brenneke, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 10:00 – 10:15 Przerwa na kawę 

godz. 10:15 -  11:45 Plan do dalszej pracy 2010 
• System informacji branżowej (Up-dates monitor branżowy) 
• Przygotowanie europejskiego Fachhearing „Kwalifikacja i 

dokształcanie“) 
• Umowa o działaniach międzynarodowych 
 Klaus Gutbrod / Gisbert Brenneke, Arbeit und Leben Bielefeld 

godz. 11:45 – 12:00 Analiza i zakończenie 

godz. 12:30 Obiad i odjazd (indywidualnie) 

 

 

 

 

 

Na czas trwania posiedzenia zorganizowane będzie tłumaczenie symultaniczne w 
następujących językach:  

niemiecki, angielski, włoski, polski, rumuński i bułgarski 
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