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Školiace aktivity 

 

Medzi 7 a 11 júnom 2021 sa všetci partneri stretli na online školení 

zameranom na podporu budovania kapacít pre šírenie 

materiálov CICLO. Partneri sa zapájali veľmi aktívne a zdieľali 

svoje národné skúsenosti. 

 

CICLO Multifunkčná a interaktívna platforma 

 

S radosťou Vám oznamujeme, že CICLO spúšťa online 

platformu. Pozývame Vás, by ste sa zaregistrovali a využili 

zadarmo z pohodla domova materiály, ktoré Vám pomôžu 

rozvíjať základné zručnosti v obehovej ekonomike súvisiace 

s prácou v nej. Platforma CICLO ponúka možnosť získať 

certifikát pod záštitou Európskeho Kvalifikačného Rámca. 

Pozrite sa ako vyzerá 8 modulov na našej platforme: 

 
E-kniha 

 

V tomto newsletter Vám predstavíme Španielskeho partnera 

Magenta Consultoria, ktorý viedli vývoj prvej CICLO e-knihy, 

ktorá ponúka analytický pohľad na aktuálnu situáciu cirkulárnu 

ekonomiku v EU, upozorňuje na medzery v školeniach 

o cirkulárnej ekonomike a ponúka návrhy na zlepšenie. Okrem 

toho predstavuje dobrú implementáciu postupov CE. Prečítať si 

o tom, môžete TU. Táto publikácia je skvelým materiálom pre 

potencionálnych a súčasných odborníkov na trhu práce. 

Radi by sme Vám predstavili Gréckych partnerov zo Stimmuli for 

Social Change, ktorý viedli vývoj druhej CICLO e-knihy, ktorá 

bude adaptačným a politickým balíkom so špecifickými 

pokynmi pre zúčastnené strany, ako integrovať vzdelávací 

balíček CICLO do ich bežných výcvikových aktivít, ako ho využiť 

ako súčasť OVP a ako moduly a tréneri môžu byť akreditovaný 

na základe ECVET. Na tejto e-knihe sa pracuje a bude hotová 

do konca leta 2021!  

Magenta Consultoría, Španielsko 
 

Magenta Consultoría Projects S.L.U. je konzultačná spoločnosť 

špecializovaná na rodovú rovnosť, sociálne štúdia a Európske 

projekty. Filozofia spoločnosti Magenta je založená na ľuďoch a na 

myšlienke prispievať k budovaniu lepšej spoločnosti. S týmto účelom 

sa zapájajú do rôznych projektov zameraných na mladých ľudí, 

ženy, zraniteľné skupiny a ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, 

aby podporili ich začlenenie a pomohli rozvíjať ich zručnosti. Okrem 

toho spoločnosť Magenta ponúka na mieru šité školiace programy 

kombinujúce formálne a neformálne vzdelávanie, jazykové kurzy a 

programy mobility. Prostredníctvom svojej práce a programov 

každý deň investujú svoje úsilie do podpory rovnakých príležitostí pre 

všetkých a do budovania rovnocennej a spravodlivej spoločnosti. 

 

Stimmuli for Social Change, Grécko 

STIMMULI je organizácia, ktorá sa venuje projektom zameraným na 

sociálny dopad a výskumu v oblasti sociálnej inovácie. Navrhujú a 

rozvíjajú nové prístupy, inovatívne projekty, účinné postupy a 

nástroje na podporu sociálnej inovácie. Ich práca sa zameriava na 

využitie sily spolupráce medzi univerzitami, neziskovými 

organizáciami, sociálnymi podnikmi, podnikmi a vládami s cieľom 

efektívnejšie a v širšom meradle riešiť naliehavé spoločenské výzvy. 

Ich víziou je podporovať ľudí v tom, aby sa stali silnými katalyzátormi 

sociálnych zmien. Spoločnosť STIMMULI for Social Change navrhuje 

a realizuje vzdelávacie projekty, ktoré kultivujú postoje k vytváraniu 

zmien, stimulujú podnikateľské myslenie a posúvajú zmeny v 

správaní pre udržateľnejší životný štýl. Ich hlavné aktivity sú: 1) Návrh 

a hodnotenie výučby; 2) Školenie a budovanie kapacít, 3) Sociálny 

výskum a 4) Projektový manažment. 

 

A čo ďalej? 

 

Ďalšia etapa zahŕňa vývoj multifunkčnej a interaktívnej 

platformy CICLO v národných jazykoch partnerov projektu 

(slovenský, grécky, španielsky, taliansky, portugalský), ktorý 

dá šancu zamestnaným a dlhodobo nezamestnaným ľuďom 

rozvíjať základné zamestnanie. zručností v obehovej 

ekonomike a učiť sa ich vlastným tempom. Naša platforma 

bude pripravená do konca júla 2021! 

 

Kontakt 

 

Navštívte naše stránky a nájdete nás aj na Facebooku 

@circulareconomyskills, kde nájdete veľa noviniek 

o obehovom hospodárstve a o zaujímavých udržateľných 

iniciatívach! 

 
 

https://ciclo-project.eu/publications/#dearflip-df_14511/1/
https://ciclo-project.eu/publications/
https://www.facebook.com/circulareconomyskills
https://www.facebook.com/circulareconomyskills

