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Wszyscy partnerzy spotkali się na spotkaniu
inauguracyjnym w Salerno we Włoszech w dniach 3-4
października 2018 r.
Wydarzenie zostało z powodzeniem zorganizowane
przez Essenia UETP i dało partnerom możliwość
spotkania się i omówienia planu pracy i dalszych działań

Drugie spotkanie zarządzające odbyło się w
Southampton w Wielkiej Brytanii
3 i 4 kwietnia 2019 r. Wydarzenie zostało z
powodzeniem zorganizowane przez
Eurospeak

SPOTKANIA PROJEKTOWE

Spotkanie inauguracyjne

Drugie spotkanie zarządzające

Trzecie spotkanie zarządzające
Trzecie spotkanie zarządzające,
którego gospodarzem była organizacja SPES,
odbyło się w Austrii 24 i 25 września 2019 roku

Czwarte spotkanie
zarządzające
Czwarte spotkanie
zarządzające, z powodu
Covid-19, odbyło się w formie
online 15 kwietnia 2020 roku

WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE

WIELKA BRYTANIA

POLSKA

WŁOCHY

AUSTRIA

HISZPANIA
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Podręcznik / Poradnik dotyczący
związku między kompetencjami
finansowymi a kulturalnymi aspektami
zmarginalizowanych społeczności
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Ramowy program nauczania
kompetencji finansowych

E-Kurs na temat kompetencji
finansowych dla marginalizowanych
społeczności

REZULTATY PROJEKTU
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Email: gpalumbo@esseniauetp.it
Telefon: +39 089330973
Adres: Via Sabato Visco 24/A – 84131 Salerno, Włochy
Strona: www.esseniauetp.it

Email: international@eurospeak.org.uk
Telefon: +44 1189589599
Adres: 29A Chain Street, Reading, Berkshire, RG1 2HX, 
Wielka Brytania
Strona: www.eurospeak.org.uk

Email: euprojects@danmar-computers.com.pl
Telefon: +48 178536672
Adres: Klementyny Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, Polska
Strona: www.danmar-computers.com.pl

Email: euprojects@accionlaboral.com
Telefon: +34 983394555
Adres: C/ Agricultura, 9, Polígono Industrial, 47610, Zaratán,
Valladolid, Hiszpania
Strona: www.accionlaboral.com

Email: office@spes.co.at
Telefon: +43 75828212374
Adres: Panoramaweg 1, 4553 Schlierbach, Austria
Strona: www.spes.co.at

PARTNERZY
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