Iniciatíva Go&Learn

PODPORNÉ DOKUMENTY
Riadiaci orgán európskej siete Go&Learn

Iniciatíva Go&Learn je medzinárodná sieť podporovaná fondmi EU LLP. Jej cieľom je vytvoriť a riadiť medzinárodný
katalóg študijných návštev, ktoré budú realizované v spoločnostiach po celej Európe. Návštevy majú tréningové a poradenské
ciele a mali by byť považované za tréningové jednotky, ktoré môžu byť navrhnuté a ponúknuté širokej škále užívateľov:
študentom stredných a odborných škôl, univerzít, zamestnaným aj nezamestnaným, učiteľom a školiteľom, trénerom.
Hostiteľské spoločnosti sa výrazne angažujú v propagácii odborného vedomostí a vzdelávania a umožnia návštevným
skupinám učiť sa priamo od zdroja vedomostí, skúseností a inovácií, ktorým je spoločnosť samotná. Detailné a aktuálne
informácie o členoch siete, aktivitách a službách, ktoré ponúkajú sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke projektu
www.goandlearn.eu a na národných webových stránkach projektových partnerov.
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NONPROFIT LTD. (Hungary)
> S prispením všetkých členov skupiny pre vytvorenie konceptu multilaterálnej siete G&L
Posledná úprava
> 18. september 2012
Tento dokument, rovnako, ako všetky ostatné referenčné dokumenty Iniciatívy G&L, sú k dispozícii v digitálnom
formáte na oficiálnej webovej stránke iniciatívy:
www.goandlearn.eu

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 2011 – MULTILATERÁLNA SIEŤ
517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW
Projekt bol založený s podporou Európskej komisie. Koncept tejto webovej stránky odráža iba názory autorov, Európska
komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré táto stránka obsahuje.

2

Obsah
Predslov.......................................................................................................................4
Príloha 1: Všeobecná zmluva LNMB – Spoločnosť (podnik, firma) .............................5
Príloha 2: Príručka pre hostiteľskú spoločnosť (podnik, firmy) ....................................5
Príloha 3: Príklad osobitnej zmluvy .............................................................................5

1 Predslov
Pravidlá a štandardy riadenia siete Go&Learn sú detailne popísané na nasledujúcich
dokumentoch a ten, ktorý teraz čítate je jedným z nich. Ďalšími dokumentmi sú:
Koncept Go&Learn
popisuje zdôvodnenie a ciele iniciatívy, uvádza súhrn produktov a služieb
poskytovaných sieťou/sieťami.
Pravidlá európskej siete Go&Learn
uvádza pravidlá pre riadenie európskej siete G&L a zoznam produktov a služieb na
európskej úrovni.
Pravidlá miestnej siete Go&Learn
uvádza pravidlá pre riadenie miestnych sietí (krajiny, provincie) Go&Learn a zoznam
produktov a služieb na tejto úrovni.
Štandardné referencie pre produkty a služby G&L
uvádza a popisuje minimálne štandardné požiadavky pre miestne a medzinárodné
produkty (návštevy, semináre, okruhy), ako aj minimálne štandardné požiadavky na
miestne a medzinárodné služby (hostiteľstvo, sprevádzanie a pedagogická podpora,
cestovanie, logistika atd.)
Podporné dokumenty
súbor podporných materiálov pre realizáciu aktivít : dohoda medzi miestnym
riadiacim orgánom (LNMB ) a spoločnosťou, príručka pre spoločnosť, poisťovacie
formuláre (ak sú potrebné), certifikáty atd.
Monitorovacie údaje a indikátory kvality
uvádza princípy a podrobný popis monitorovacích údajov, ktoré budú zbierané pre
každý realizovaný seminár / návštevu a sadu indikátorov kvality, ktoré budú použité
na vyhodnotenie aktivít vykonávaných sieťou.
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Imidž manuál
uvádza všetky oficiálne logá a grafické formáty, ktoré je potrebné používať pri
príprave informačných alebo diseminačných materiálov.
Komerčný rámec Go&Learn
(iba pre interné potreby partnerstva G&L )
odvodené od Plánu udržateľnosti projektu; je to dokument, kde sa uvádza cenová
politika, kritériá pre výmenu služieb medzi sieťami partnerov a ďalšie záležitosti
týkajúce sa udržateľnosti.
Všetky tieto dokumenty vypracované v rámci programu celoživotného vzdelávania
“LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780
– LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW” budú spravované a aktualizované s výlučnou
zodpovednosťou európskeho riadiaceho orgánu G&L ENMG.

PRÍLOHA 1: Všeobecná zmluva LNMB-Spoločnosť (podnik, firma)
PRÍLOHA 1 je štandardný text, ktorý sa používa na uzatvorenie zmluvy (dohody)
medzi LNMB a spoločnosťou (podnikom, firmou)´ktorá je ochotná spolupracovať v
rámci G&L iniciatívy.
Spoločnosti, ktoré podpíšu dohodu sa automaticky stávajú súčasťou siete
vzdelávacích spoločností (podnikov, firiem) LNMB (LNMB Companies Network) a
budú využívať všetky výhody, ktoré toto členstvo bude schopné poskytovať v
budúcnosti.
Digitálne scan podpísanej zmluvy by mala zaslať LNMB do ENMG aby sa umožnil
zápis spoločnosti (podniku, firmy) do európskej siete G&L vzdelávacích spoločností
(podnikov, firiem) – European G&L Training Companies Network.
Žiada sa zhodnotiť, ak je to potrebné, či je nutná ďalšie dohoda medzi spoločnosťou
(podnikom, firmou) a poskytovateľom vzdelávania, ktorý organizuje o návštevu (kto
bude konať v mene LNMB) za účelom poistenia a zodpovednosti voči účastníkom.

PRÍLOHA 2: Príručka pre hostiteľskú spoločnosť (podnik, firmu) –
Handbook for hosting company
Každá spoločnosť (podnik, firma), ktorá sa zúčastňuje iniciatívy G&L, by mala dostať
prílohu 2 „Príručku pre hostiteľskú spoločnosť " - Handbook for hosting company.
Táto príručka ukazuje, kedy je podpísaná dohoda medzi LNMB a spoločnosťou
(podnikom, firmou).
Ďalšie vzdelávanie pre spoločnosť môže LNMB poskytnúť s odkazom na „Príručku“.
Táto príručka je povinnou prílohou k dohode medzi NLMB a spoločnosťou
(podnikom, firmou) a definuje podrobné popisy činností na ktoré zmluva odkazuje.
Príručka obsahuje popis G&L iniciatívy, avšak keď spoločnosť (podnik, firma)
poskytuje informácie o tom, ako organizovať vzdelávacie aktivity, mali by im byť
poskytnuté podrobnejšie pokyny. Takto je „Príručka“ v integrovaná s obsahom
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kapitoly obsahujúcej súbor pedagogických rád, ktoré sú užitočné pre spoločnosť
(podnik, firmu) pri organizovaní svojich seminárov.

PRÍLOHA 3: Príklad osobitnej zmluvy
Pozrite si priložené prílohy:
3.1 Dohoda medzi Poskytovateľom vzdelávania a spoločnosťou (podnikom, firmou) Agreement between the Training Provider and the Company
3.2 Program návštevy - Programme of the Visit
Tieto a ďalšie podporné dokumenty sú prístupné pre účastníkov zapojených do
iniciatívy G&L na webovej stránke projektu –
Project website: project.goandlearn.eu podľa osobitných pravidiel.
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