SPOZNAJTE NÁS!
Partnermi projektu ReFace sú:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MAS LEV, o.z.
Slovensko
www.maslev.eu
ASTRA - ZDRUŽENIE PRE INOVACIE A ROZVOJ
Slovensko
https://astra-ngo.sk/
ENTRE, s.r.o.
Slovensko
www.entre-sro.sk

Regióny čeliace šokom: budovanie
odolnej komunity

CESIE
Taliansko
www.cesie.org
FFE – FONDO FORMACION EUSKADI
Španielsko
www.ffeuskadi.net
UCA – UNIVERSITÉ COTE D'AZUR
Francúzsko
www.univ-cotedazur.fr

Podpora Európskej komisie pri tvorbe tejto publikácie
nepredstavuje potvrdenie obsahu, ktorý odráža iba názory
autorov, a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek
použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Identifikácia projektu 2020-1-SK01-KA202078307

Naša webová stránka:
https://reface-project.eu/

REFACE MOOC

ĎALŠIE KROKY

VITAJTE!

PRIDAJTE SA K RE-FACE MOOC!

Cieľom MOOC programu ReFace je prispieť k prispôsobivosti
a odolnosti regiónov tak, aby mohli prosperovať aj napriek
nepriazni osudu a krízam. Dosiahneme to posilnením
vedomostí a zručností kľúčových zainteresovaných strán.

Modul 1: Základy odolnosti – korene a štruktúra: Základná
terminológia, typy odolnosti a prepojenia, Dlhodobé integrované
plánovanie.

ReFace MOOC zvýši povedomie o tom, ako regionálne
opatrenia reagujú na hlavné hospodárske, sociálne a
environmentálne výzvy; zároveň sa zvýši povedomie o
odporúčaných nástrojoch, metódach a prvkoch pre efektívnu
tvorbu
politík
a
prijímanie
integrovaných
regionálnych/miestnych politík.

Kurz vás prevedie analýzou odolnosti, jej rôznych úrovní a
typov, s osobitným zameraním na regionálnu odolnosť a jej
životné cykly. Preskúma koncepcie rizík a nebezpečenstiev,
ako aj zložky regionálnej odolnosti a ich prepojenia. Získate
tiež prehľad o plánovaní regionálnej odolnosti, o
nevyhnutnosti zapojenia a spolupráce s komunitou
a regionálnymi kľúčovými hráčmi v otázkach vhodných
stratégií, plánov a implementácie odolnosti, ako aj merania
vplyvu plánovaných opatrení a financovania.

Modul 2: Regionálna odolnosť: Životný cyklus a komponenty: životný
cyklus odolnosti a jeho fázy, Riziká, nebezpečenstvá a prvky
regionálnej odolnosti a ich prepojenia.
Modul 3: Plánovanie regionálnej odolnosti: zaangažovanosť a
hodnotenie zraniteľnosti kľúčových hráčov, spolupráca a zapojenie
regionálnych kľúčových hráčov, proces hodnotenia rizík a zraniteľnosti
regiónu, vytvorenie mapy nebezpečenstva a rizika.
Modul 4: Regionálna odolnosť: Implementácia, meranie
a financovanie problémových opatrení a jednoduchého krátkodobého
a dlhodobého plánu odolnosti. Základné jednotky na sledovanie a
hodnotenie regionálnej odolnosti, podávanie správ a navrhovanie
jednoduchej stratégie financovania.

https://reface-projectmooc.eu/?lang=sk

