Miêdzynarodowe szkolenie
praktykantów i sta¿ystów
w miejscu pracy
W obecnej, coraz bardziej wymagaj¹cej globalnej gospodarce, coraz
wiêcej pracodawców poszukuje wysokiej jakoœci, innowacyjnych,
m³odych pracowników, którzy potrafi¹ dzia³aæ w miêdzynarodowym
œrodowisku i posiadaj¹ doœwiadczenie w pracy w Unii Europejskiej.
Dziêki œrodkom z funduszy europejskich, Projekt Q-Placements wspiera
pracodawców w 10 krajach Unii Europejskiej, którzy zaoferuj¹ sta¿e
i praktyki zawodowe (Work Experience Placements) zagranicznym
sta¿ystom lub praktykantom w wybranych przez nich dziedzinach,
bezkosztowo dla firmy przyjmuj¹cej.
Jakie korzyœci odniosê z pobytu za granic¹?
Nabycie umiejêtnoœci w zakresie jêzyków obcych i umiejêtnoœci funkcjonowania
w wielokulturowym otoczeniu – kwalifikacje te s¹ coraz bardziej potrzebne we
wspólnej europejskiej przestrzeni gospodarczej.
Spojrzenie "na zewn¹trz", przyjrzenie siê kulturze, dowiedzenie siê czegoœ
o zwyczajach w pracy i w ¿yciu codziennym w innych krajach.
Zwiêkszenie w³asnych szans na zatrudnienie, nabycie kwalifikacji odró¿niaj¹cych
nas od innych studentów i praktykantów poszukuj¹cych pracy.
Bezpoœrednie zapoznanie siê ze zwyczajami i kultur¹ innego kraju.
Wiêksza samodzielnoœæ i pewnoœæ siebie w obcowaniu z innymi kulturami.
Kto mo¿e uczestniczyæ w sta¿ach?
Pe³noletni uczniowie/studenci ostatnich lat nauki/studiów lub absolwenci.
Dok¹d mogê wyjechaæ?
Niemcy, Belgia (Flandria), Bu³garia, Francja, W³ochy, Polska, Wielka Brytania, Rumunia
i Szwecja.
Jak znajdê dla siebie firmê?
Organizacja koordynuj¹ca w Polsce (Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci) pomaga
sta¿ystom/praktykantom w znalezieniu za granic¹ firmy jak najbli¿szej kwalifikacjom
sta¿ysty.Jakie zadania mam wykonywaæ?
Zadania zostan¹ uzgodnione z opiekunem ze strony firmy przyjmuj¹cej. Zostanie
omówiony i uzgodniony plan pracy zawieraj¹cy zadania do wykonania.
Praktykant/sta¿ysta zapozna siê z firm¹ i zadaniami jeszcze przed wyjazdem za granicê.
Zostanie równie¿ podpisane porozumienie pomiêdzy organizacj¹ wysy³aj¹c¹, firm¹
przyjmuj¹c¹ i praktykantem/sta¿yst¹.

www.q-placements.eu
http://www.frp.lodz.pl/qnet

Jak sfinansujê swój pobyt?
Praktykanci i sta¿yœci mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie w ramach programów Erasmus
lub Leonardo da Vinci i z tego op³aciæ zakwaterowanie, wy¿ywienie i podró¿. Firma nie jest
zobowi¹zana do wyp³aty wynagrodzenia. Ubezpieczenie zdrowotne nale¿y op³aciæ
w swoim kraju.
Czy w moim kraju znajdê osobê/organizacjê, która pomo¿e mi zdobyæ fundusze na
pobyt?
Tak, organizacja koordynuj¹ca wska¿e mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie na
pokrycie wydatków.
Jak d³ugo trwa pobyt?
Od 2 tygodni do 6 miesiêcy. Zazwyczaj sta¿e trwaj¹ od 1 do 3 miesiêcy.
Jak znajdê zakwaterowanie?
Pomo¿e w tym polska organizacja wysy³aj¹ca (Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci), za
poœrednictwem organizacji w kraju przyjmuj¹cym.
Do kogo mogê siê zwróciæ za granic¹, jeœli coœ pójdzie nie tak w firmie przyjmuj¹cej?
Do organizacji przyjmuj¹cej w kraju przeznaczenia, która zawsze, jeœli zachodzi taka
potrzeba, okazuje pomoc.
Do kiedy mo¿na ubiegaæ siê o wyjazd?
Nabór ma charakter otwarty. Sta¿e/praktyki zale¿¹ od dostêpnoœci w danym momencie.
Kto wspiera Program Q-Placements?
Q-Placements jest wspierany przez Uniê Europejsk¹, poprzez Program Kszta³cenia
Ustawicznego.
Gdzie uzyskam wiêcej informacji? Czy moja szko³a zawodowa wie, ¿e jest taki program?
Proszê skontaktowaæ siê ze swoj¹ szko³¹ zawodow¹, firm¹ wysy³aj¹c¹ lub organizacj¹
koordynuj¹c¹ w swoim kraju. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie http://www.qplacements.eu/results.html User´s Guide for IVET students (Przewodnik dla
studentów/uczniów szkó³/studiów zawodowych).
Jakie umiejêtnoœci jêzykowe wymagane s¹ dla uczestnictwa w programie?
Wskazana jest znajomoœæ jêzyka angielskiego w mowie lub znajomoœæ jêzyka kraju
przyjmuj¹cego.
Czy dostanê jakieœ zaœwiadczenie po sta¿u?
Jeœli sta¿/praktyki zakoñcz¹ siê pomyœlnie, sta¿ysta/praktykant otrzyma zaœwiadczenie od
firmy przyjmuj¹cej. Korzystaj¹cy z dotacji w ramach programu Leonardo da Vinci
otrzymaj¹ równie¿ oficjalny certyfikat.
Jak mo¿na uczestniczyæ?
Proszê wys³aæ e-mail na adres: fundacja@frp.lodz.pl z proœb¹ o znalezienie odpowiedniego
miejsca praktyki zagranicznej.
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Ten projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza ulotka odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoœci
za umieszczon¹ w niej zawartoœæ merytoryczn¹.

