REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„iCare. Jakość opieki = Jakość życia”
realizowanego w ramach programu Erasmus+
w Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach
przez Fundację „ProIdea”
§ 1.
Informacja o projekcie
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do projektu
oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie.
2. Projekt „iCare. Jakość opieki = Jakość życia” jest realizowany w Centrum Kształcenia Dorosłych w
Kętach, w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.
3. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego słuchaczy/osób dorosłych CKD
oraz zwiększenie ich szans na (samo)zatrudnienie lub poprzez uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji
zawodowych dzięki poszerzeniu i uzyskaniu nowej wiedzy i umiejętności, również z zakresu ICT w zawodach
opiekun medyczny, masażysta i farmaceuta.
4. Projekt jest realizowany w terminie od 01.06.2015r. do 31.05.2016 r.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 24 słuchaczy/osób dorosłych CKD spełniających
kryteria udziału w projekcie.
§ 2.
Uczestnicy projektu i kryteria naboru
1. Uczestnikiem projektu może być słuchacz i absolwent (do roku) Szkoły Policealnej CKD w Kętach
kształcący się w zawodach opiekun medyczny, technik masażysta i farmaceuta.
2. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z
wymaganymi załącznikami do Dyrektora CKD, p. Marii Oczko w sekretariacie szkoły.
3. Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:

•
•
•
•
•

kandydat jest/był uczniem CKD do roku wstecz w zawodach opiekun medyczny, technik masażysta i
farmaceuta;
autoprezentacja kandydata - krótki film video (1-5pkt);
wynik testu z języka angielskiego (1-5pkt);
opinia i rekomendacja opiekuna praktyk/nauczyciela zawodu (1-5pkt);
sytuacja społeczno – ekonomiczna - dodatkowe 5 pkt, w uzasadnionych przypadkach (opinia
pedagoga /wychowawcy).

4. Każde kryterium jest punktowane. Łącznie do zdobycia jest 20 punktów. Suma zdobytych punktów
decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 24
osoby z największą ilością punktów (8 wyjeżdżających do Włoch, 8 do Hiszpanii i 8 do Portugalii).

§ 3.
Przebieg rekrutacji
1. Zaplanowano przeprowadzenie rekrutacji do udziału w projekcie, w trakcie którego wyłonione zostaną 3
grupy uczestników wraz z listą rezerwową.
2. Rekrutacja do projektu trwa od 1 czerwca do 10 lipca 2015r. Informacje o rekrutacji rozpowszechniane
będą przez nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Ważne terminy:
a) termin przekazania Formularza zgłoszeniowego do sekretariatu szkoły mija 25 czerwca 2015r.
b) testy kwalifikacyjne z języka angielskiego odbywać się będą do 26 czerwca 2015r.
c) termin przesłania krótkiego filmiku video na adres fproidea@gmail.com do 5 lipca 2015r.
d) ostateczne ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się do 10 lipca 2015r.
3. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
•
dyrektor CKD,
•
opiekun praktyk CKD
•
koordynator z ramienia Fundacji „ProIdea”
4. Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych kategoriach, sporządza listę
osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę osób rezerwową. Lista uczniów (główna i rezerwowa)
zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły i fundacji www.proidea.wix.com.fundacja , w
gablotach szkolnych i na tablicy ogłoszeń.
5. Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, w
formie pisemnej do Dyrektora CKD lub pismem e-mail do fundacji, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia
wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania i ma
charakter ostateczny.
6. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem słuchacza
umieszczonego na liście głównej (nieobecności na zajęciach przygotowawczych lub spotkaniach
informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych
praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej
kolejności.
7. W zajęciach przygotowawczych do wyjazdu aktywnie uczestniczą również osoby z listy rezerwowej.
§ 4.
Zakres wsparcia
1. W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:
a) przygotowanie w kraju: językowe, kulturowe i pedagogiczne
b) 2 tygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech (opiekun medyczny), w Hiszpanii (t. masażysta) i w
Portugalii (t. farmaceuta)
2. Przygotowanie w kraju: językowe, pedagogiczne i kulturowe (50h):
 15 godzin zajęć związanych z tematyka realizowanego projektu
 15 godzin zajęć z języka włoskiego (dla os. wyjeżdżających do Włoch), hiszpańskiego (dla os.
wyjeżdżających do Hiszpanii), portugalskiego (dla os. wyjeżdżających do Portugalii)
 10 godzin zajęć z języka angielskiego branżowego dla każdego zawodu
 10 godzin zajęć z przygotowania kulturowego
Zajęcia odbywać się będą przed wyjazdem, zgodnie z wspólnie ustalonym harmonogramem spotkań.
3. Planowane terminy wyjazdów:

7-18.03.2016r

WŁOCHY

Opiekun medyczny

8 OS.

7-18.03.2016r

HISZPANIA

T. masażysta

8 OS.

7-18.03.2016r

PORTUGALIA

T. farmaceuta

8 OS.

4. Szczegółowy program praktyk zostanie przedstawiony uczestnikom przed wyjazdem każdej z grup.
5. W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewnione:
 podróż do kraju odbywania praktyk i powrót do Polski
 zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą
 ubezpieczenie: następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), koszty leczenia za granicą KL i OC
6. Staż ma charakter nieodpłatny. Podczas stażu się nie zarabia, ale też nie ponosi się kosztów związanych z
ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu za granicą.
§ 5.
Obowiązki uczestników
1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do terminowego wypełniania
dokumentów wymaganych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Fundację „ProIdea”.
2. Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich etapach realizacji projektu.
3. Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie, ponoszą koszty w części proporcjonalnej do nakładów
finansowych już poniesionych przez Fundację „ProIdea”.
4. Uczestnicy, którzy ze względów dyscyplinarnych zostaną wykluczeni z udziału w projekcie ponoszą pełne
skutki finansowe związane z tym faktem.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Fundacja „ProIdea” zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub wprowadzania
dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych z prawidłową realizacją
projektu.
2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat dostępna będzie na
stronie internetowej CKD.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
4. Szczegółowe informacje
http://erasmusplus.org.pl/
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5. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: fproidea@gmail.com

stronie

internetowej:

