Wizyta studyjna w Walencji szansą na podniesienie kompetencji
zawodowych w ramach projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Kompetencje tworzą
przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt „Kompetencje tworzą przyszłość” skierowany jest do osób spełniających łącznie
następujące warunki, tj.:
 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na
podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj.
placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla
dzieci i młodzieży;
 bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r.
ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny
lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności
ponadnarodowej;
 deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla
współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy
podczas wyjazdu.
Ważne:
Instytucją Delegującą może być wyłącznie działająca na terenie woj. małopolskiego instytucja
publiczna lub organizacja pozarządowa dla której działalność o charakterze wychowawczym,
terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
stanowi działalność główną i podstawową.
Co oferujemy ?





Przygotowanie do mobilności: spotkanie przygotowujące do realizacji zaplanowanych
działań z zakresu mobilności poprzez opracowanie Indywidualnego Programu Mobilności
(IPM).
Mobilność ponadnarodowa:
5-dniowy pobyt w Walencji w formie wizyty studyjnej
Uczestnikom zapewniamy: przeloty i transport za granicą, zakwaterowanie, wyżywienie,
opieka tłumacza oraz materiały piśmiennicze w trakcie wizyty studyjnej.
Utrwalenie efektów programu mobilności: Sporządzenie raportu indywidualnego przez
Uczestnika Projektu oraz przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla współpracowników –
do 4 tygodniu po zakończeniu mobilności.

Uczestnictwo w projekcie
to możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie
innowacyjnej metody pracy indywidualnej i grupowej w obszarze listy kluczowych kompetencji i
wartości oraz tutoringu w pracy z dziećmi, młodzieżą osobami młodymi dotkniętymi wykluczeniem lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!
Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia do 30.04.2021r.
Szczegółowe informacje o projekcie:
https://fundacjaproaktywni.pl/projekt/kompetencje-tworza-przyszlosc/
Projekt realizuje Fundacja Kompetencji Rozwoju i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 200 21 77, e-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl
oraz w Biurze Projektu: Plac gen. Władysława Sikorskiego 2 (II piętro), 31-115 Kraków.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020.

