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Fit to Comfort A l i a n ța d e a b i l i t ă ț i p e n t r u f a b r i c a ți a î nc ă l ță m i n t e i c a r e a s i g u r ă
c o n f o r t ș i s ă n ă t a t e - N o u p r o f i l o c u p a ți o n a l ș i o p o r t u n i t ă ți d e
instruire
Description
Proiectul îşi propune să creeze, piloteze şi să certifice un nou profil de calificare şi pachetul de
instruire corespunzător care să îmbine componentele de învățare pe bază de proiect cu cele bazate pe tehnologia informației pentru a se adresa decalajelor identificate cu privire la aptitudinile
şi competenţele necesare fabricației încălțămintei care asigură confort și sănătate. În condițiile
creșterii speranţei de viaţă, încălțămintea adecvată poate preveni durerile de spate şi de picior pe
tot parcursul vieţii cuiva, ducând la creşterea cererii pentru încălțăminte confortabilă, care să asigure sănătatea întregului organism. Mai mult decât atât, consumatorii de toate vârstele cer
încălțăminte tot mai confortabilă care să includă, de asemenea, tendinţele modei. Prin crearea
unei calificări specializate în încălțăminte sănătoasă şi confortabilă, proiectul va creşte competitivitatea, spiritul antreprenorial şi numărul de angajați în acest sector, în timp ce satisface nevoile
consumatorilor.

Objective








Să răspundă decalajului de abilități identificate pe piața muncii
Să îmbunătățească competențele cheie în fabricația încălțămintei care asigură confort și
sănătate
Să ofere o nouă calificare, certificată în patru țări ( Portugalia, Germania, România și Spania )
Să sensibilizeze cu privire la potenţialul de creştere a producției de încălţăminte sănătoasă şi
confortabilă
Să promoveze diferențierea și spiritual antreprenorial
Să îmbine confortul cu moda
Să promoveze noul profil ocupațional și să stabilească legături intre părţile interesate pentru a
face schimb de cunoştinţe și bune practici

Rezultate estimate
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Cercetare cu privire la nevoile de instruire în domeniul încălțămintei care asigură confort și
sănătate
Cercetare cu privire la cerințele consumatorului în domeniul confortului
Ocupațional certificate și program de instruire în încălțăminte care asigură confort și sănătate
Un nou cluster numit Moda Comfort
Răspunsuri la cerințele consumatorului
Mai puțină încălțăminte frumoasă dar neconfortabilă uitată în dulap

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”
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