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PRIME - Projekt uvajanja standarda EQAVET

Kaj je PRIME?
V projektu PRIME je od novembra 2011 združenih
pet evropskih organizacij za poklicno izobraževanje
in usposabljanje, ki želijo uvesti sistem vodenja
kakovosti na podlagi mednarodnega standarda
EQAVET.
V ta namen je uporabljen model evropskega
sistema kakovosti na področju socialnih storitev
EQUASS Assurance.
V evropskem prostoru med organizacijami za
poklicno izobraževanje in usposabljanje invalidov
do sedaj ni bila razširjena praksa uvajanja EQAVET
okvira. Partnerji projekta PRIME - Nizozemska,
Nemčija, Italija, Litva in Slovenija, si prizadevamo
izboljšati kakovost organizacij in zaposlenih s
povečevanjem znanja in kompetenc.
Skupno delo v projektu omogoča izmenjavo
izkušenj in znanj ter njihovo širitev znotraj
celotnega socialnega področja.

Kako projekt poteka?

5. Presoja

Partnerji projekta sledimo programu, ki omogoča
uvajanje sistema kakovosti po korakih.

Z notranjo presojo in medsebojnimi pregledi bomo
spremljali uspešnost uvajanja sistema kakovosti. Na
koncu projekta bo zunanji presojevalec presodil, ali
je posamezna partnerska organizacija upravičena
do mednarodnega certifikata kakovosti.

1. Izobraževanje zaposlenih
V času projekta se bomo vsi partnerji usposobili
za razumevanje in uporabo modela EQAVET in
EQUASS. Pridobljeno znanje bomo prenesli na
sodelavce z namenom uvajanja sistema kakovosti
ter izvedbo notranje presoje in medsebojne
preglede med partnerji.

2. Proučevanje modela EQAVET
S pomočjo referenčne študije smo vsi partnerji
spoznali kriterije EQAVET-a in jih primerjali s
kazalniki EQUASS-a z namenom razumevanja
pravih orodij za izvajanje projekta.

3. Samoocena
Vsi partnerji bomo s pomočjo merljivih kazalnikov
izvedli samooceno, s katero bomo ugotovili, ali
organizacija dosega merila in kazalnike kakovosti.
Rezultat samoocene bo načrt uvajanja sistema
kakovosti z nalogami za dosego ciljev.

4. Uvajanje in »benchlearning«

Projekt PRIME sofinancira Evropskegi program
Leonardo da Vinci, Prenos inovacij.

Načrt izboljšav nudi smernice za izboljšanje
in uvajanje meril kakovosti. V tej fazi bomo
partnerji projekta lahko izmenjali dobre prakse
in si medsebojno pomagali pri uvajanju sistema
kakovosti.

6. Razširjanje
Razširjanje izkušenj in znanj pridobljenih v projektu,
je ena izmed najpomembnejših nalog. V ta namen
smo oblikovali spletno stran, s pomočjo katere bodo
zainteresirani izvajalci zaposlitvene rehabilitacije
lahko pridobili pomembne informacije o projektu.
Rezultate projekta bomo predstavili na zaključni
konferenci ob koncu leta 2013.
V času projekta imamo vsi partnerji podporo s strani
zunanjega strokovnjaka na področju kakovosti.
Evalvacijo rezultatov in procesov izvaja izkušen
strokovnjak, ki ima vlogo »kritičnega prijatelja«.
Druge informacije:
Več o projektu si lahko preberete na strani:
http://www.centerkontura.si
www.prime-leonardo.eu
Centerkontura d. o. o.
Linhartova 51
1000 Ljubljana
tita.destovnik@centerkontura.si

