
PROJEKT: „Kształcenie zawodowe w obszarze usług  
pielęgnacyjno-opiekuńczych - doświadczenia Portugalii  

jako dobra praktyka dla Polski.” 
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PROCEDURA REKRUTACJI 
1. W projekcie wezmą udział osoby zajmujące się na co dzień: 
a) organizacją i realizacją szkoleń w poruszanej tematyce 
b) specjalności, nauczyciele, którzy kształcą pracowników socjalnych, a także specjalistów od opieki 
nad osobami starszymi,  
c) specjaliści odpowiedzialni za organizację kształcenia pracowników socjalnych, a także specjalistów 
od opieki nad osobami starszymi,  
d) specjaliści od organizacji opieki nad osobami starszymi oraz osoby pracujące w aktywne w zakresie 
prowadzenia opieki nad osobami starszymi 
e) pracownicy naukowi, osoby zaangażowane w prace naukowe, analityczno-prognostyczne w 
obszarze kształcenia, badania potrzeb i planowania i opieki nad osobami starszymi i gerontologii 
2. Informacja o projekcie oraz rekrutacji zostanie upubliczniona w Internecie i w Fundacji.   
 
 
Projekt ten odpowiada na potrzeby grupy docelowej. Dostarcza wiedzy, narzędzi oraz dobrych 
praktyk w powyższym obszarze problemowym. Najważniejsze zadania obejmą: pogłębienie wiedzy o 
opiece rodzinnej nad osobami starszymi, a co za tym idzie, chcemy wypracować ofertę kształcenia 
zawodowego specjalistów w dziedzinie gerontologii. Nasze doświadczenia przekazane zostaną 
pracownikom macierzystych instytucji w ramach multiplikowania dobrych praktyk oraz chcemy 
zainicjować szerszą dyskusję na temat adaptacji najciekawszych wzorców do polskich, lokalnych 
warunków.  
Wyboru uczestników dokona Grupa Sterująca projektem. 
Przy wyborze kandydatów do uczestnictwa w projekcie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
- charakterystyka wykonywanej pracy (uwzględnienie osób bezpośrednio pracujących z osobami 
podnoszącymi swoje kwalifikacje lub zainteresowanymi tego rodzaju aktywnością, a także osób 
zaangażowanych w prace naukowe, analityczno-prognostyczne w obszarze kształcenia, badania 
potrzeb i planowania), 
- znajomość języka angielskiego. Dobór osób dokonany zostanie zgodnie z zasadą równości płci. 
Każdy, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, będzie miał taką samą możliwość udziału w 
projekcie. Informacja o projekcie będzie ogólnie dostepna w internecie oraz tablicy informacyjnej w 
siedzibie. 
Każda kandydatura zostanie zaopiniowana indywidualnie. Oprócz spełnienia powyższych warunków 
ocenie poddana będzie indywidualna motywacja kandydatów oraz deklarowany sposób 
wykorzystania uczestnictwa w projekcie w osobistym rozwoju zawodowym, a także gotowość do 
wykorzystania rezultatów poprzez odpowiednio wykorzystanie zdobytych informacji i doświadczeń. 
Na terenie fundacji  będzie wydzielone specjalne miejsce na ogłoszenia zwiazane z projektem oraz 
rekrutację uczestników wymiany. 


