Spotkanie w Palermo było końcowym spotkaniem grupy, mającym na celu określenie ostatecznych
rezultatów projektu, spotkań i wymian, ocenę ogólnej realizacji projektu. Ponadto spotkanie
poświęcone była dyskusji na temat sposobu wypełniania sprawozdania końcowego (część główna)
i bazy danych EST.
Środa 04 lipca 2012
Spotkanie rozpoczęło się o 09:30 – przybyłych powitała María José Armendáriz Zalba z PEGASO
Soc. Coop. Sociale), która dokonała wprowadzenia do porządku obrad i sesji roboczej.
Następnie przedstawiła dobrą praktykę wypracowaną przez Pegaso, o nazwie "ARS - Arte
e Recupero dei Saperi (Sztuka i Wiedza odzyskiwania)", innowacyjny projekt na rzecz integracji na
rynku pracy młodzieży na Sardynii.
Następnie Pani Armendáriz Zalba przedstawiła ostateczny kształt produktu: Kompendium Dobrych
Praktyk w postaci CD - to zbiór dobrych praktyk wymienianych w trakcie realizacji projektu wraz
ze zdjęciami wykonanymi podczas każdego spotkania i wymiany międzynarodowej.
Bill Fryer (OAKE Associates), zasugerował, że kluczem do przyszłej współpracy i transferu
w przyszłości jest to właśnie kompendium i dobre praktyki tam wymienione i opisane. Wszyscy
partnerzy zgodzili się z nim, i ustalili, że wypracują pomysł na projekt, który będzie złożony
w kolejnym terminie aplikowania w roku 2013.
Po przerwie kawowej pani Armendáriz Zalba przedstawiła końcową całościową ocenę spotkań
realizowanych w ramach projektu – ukazała m.in. poziom zadowolenia partnerów ze spotkań
i wymian podejmowanych w trakcie projektu.
Następnie został omówiony Raport końcowy – nastąpił podział prac i terminy obowiązujące w jego
opracowywaniu.

Partnerzy pracowali m.in. nad wynikami, które mają być uwzględnione

w sprawozdaniu końcowym, jak również w bazie danych EST.
W drugim dniu spotkania odbyło się zwiedzanie Palermo – w celu wymiany kulturalnej oraz
rozwoju integracji w ramach partnerstwa. Podczas wizytowania miasta partnerzy dyskutowali o
możliwościach przyszłej współpracy, a niektóre propozycje zostały zaaprobowane i będą stanowiły
podstawę kolejnej aplikacji. Partnerzy ustalili, że w celu opracowania i przygotowania następnej
wspólnej aplikacji spotkają się we wrześniu/październiku br. w Brukseli, gdzie swoje biuro ma
OAKE aplikując wcześniej w swoich Narodowych Agencjach o środki na wizytę przygotowawczą.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

