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• ONLINE PARTNERSKO 
SREČANJE 

• PRESTAVLJENO 
USPOSABLJANJE V 
PORTU  

• POVEČANA 

KOMUNIKACIJA 

Dragi prijatelji DWA , 

Obveščamo vas, da smo v času pandemije spomladi in poleti preživeli aktivno 

spletno obdobje. Četrto mednarodno srečanje je potekalo prek spleta zaradi 

nezmožnosti potovanja na Ciper maja, kratkoročno usposabljanje osebja pa je za 

zdaj prekinjeno. Četrto partnersko srečanje projekta DWA je potekalo meseca maja 

na spletu, gostil pa ga je italijanski koordinator Co-labory. Med srečanjem so se 

sestanka udeležili predstavniki vseh partnerskih organizacij in razpravljali o ključnih 

vidikih upravljanja, kakovosti in razširjanja rezultatov, ter o vprašanjih, povezanih s 

prihodnjimi dogodki in dejanji. Vsak partner je predstavil pregled dosedanjega dela, 

svoje naloge in rezultate v zadnjem obdobju. Teme razprav so vključevale: priročnik, 

brošuro, metode socialnega vključevanja, digitalna orodja za obdelavo lesa, urnik 

dela, nacionalne agencije itd. Vsi partnerji smo se skupaj odločili, da bomo spremenili 

izvedbo dogodka za usposabljanje osebja v Portu in podali prošnjo za podaljšanje 

trajanja projekta. Korake za naslednje projektno obdobje bomo proučili in obravnavali 

na spletnem partnerskem srečanju 21. septembra, 2020. 
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USPOSABLJANJE V PORTU JE 

PRELOŽENO 

 

Med spletnim srečanjem maja 2020 so se partnerji dogovorili, da bodo poskušali organizirati 
kratkoročno usposabljanje osebja v kraju Porto, kar pomeni, da še čakamo na varen trenutek za 
potovanje. Da bi nadomestil nekatere dejavnosti tega dogodka, je DWA na svojih družbenih spletnih 
platformah in omrežjih obveščal sledilce o brezplačnih spletnih treningih, spletnih seminarjih, spletnih 
razpravah, MOOC-ih, pogovorih proizvajalcev itd. 

 

Informacije o partnerstvu projekta so dostopne na: www.dwa-project.eu 
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POVEČANA SPLETNA KOMUNIKACIJA A 

AKTIVNOSTIH V ČASU PANDEMIJEI 
 
Dejavnosti notranjega in zunanjega komuniciranja ter razširjanja so se spremenile: osebni sestanki 
so bili odpovedani in okrepili smo spletno komunikacijo. Projekt DWA je sledil prvotnemu načrtu 
razširjanja rezultatov, poleg tega pa smo vključili tudi nove komunikacijske metode in okrepili 
promocijo na socialnih omrežjih. Vsi partnerji so ustvarili spletne članke za spletno stran DWA. 
Projekt DWA je bil predstavljen na mednarodnih spletnih seminarjih in srečanjih. S pomočjo različnih 
kanalov družbenih omrežij smo dobro dosegli svoje občinstvo. Nove dejavnosti razširjanja v 
družbenih omrežjih so vključile številne nove komunikacijske formate, kot sta dva Facebook Watch-
dogodka ( sodelovanje na EbS + Live debate Citizens dialog, Fab Foundation Forum) in ureditev 
dveh lastnih Watch skupin ter udeležba na razpravah v živo na Instagramu. 
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