
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków RPO WD 
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe informacje oraz zasady rekrutacji do Projektu pt.: 
„Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w placówkach Fundacji 

ECDiE”



Podstawowe 
informacje na temat 
Projektu

• Projekt realizowany jest przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i 
Edukacji im. Ks. Marcina Lutra w terminie od 01.03.2020 r. do 28.02.2022 r.

• Projekt skierowany jest do: 48 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej, 
a także 30 uczniów oraz 6 nauczycieli Technikum Ekonomicznego Specjalnego 
prowadzonych przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. 
Marcina Lutra. 

• Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego 
zgodnie z potrzebami rynku pracy i zwiększenie szans na zatrudnienie 78 
uczniów - 37 kobiet i 41 mężczyzn (co najmniej 95% UP będą to ON) Szkoły 
Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz Technikum Ekonomicznego Specjalnego 
prowadzonych przez Fundację ECDiE na terenie woj. dolnośląskiego, m. 
Wrocław, w okresie do 28.02.2022 r.

• Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa

• Biuro Projektu:  Sekretariat szkół, ul. Marcina Lutra 2-8, 54-239  Wrocław



Korzyści wynikające z 
uczestnictwa i 
realizacji projektu

Realizacja projektu umożliwi:

utworzenie CKZiU, które będzie realizowało zadania doradztwa zawodowego,
współpracy z pracodawcami, innymi placówkami kształcenia 
zawodowego i instytucjami rynku pracy; 
zajęcia z kompetencji miękkich oczekiwanych przez pracodawców;
stworzenie ośrodka egzaminacyjnego - wyposażenie pracowni i prowadzenie
zajęć przygotowujących do egzaminu oraz kształcenie nauczycieli, 
praktyk u pracodawców, zgodnie z opracowanymi we współpracy z
nimi programami. 



Zakres wsparcia 
realizowanego w 
ramach projektu

1. W projekcie zostaną przeprowadzone praktyki zawodowe u pracodawców dla 
63 uczniów w wymiarze 150 godzin dla uczestnika projektu oraz zostanie 
wypłacone stypendium, będzie zakupione wyposażenie miejsca praktyk, 
sprzęt i ubrania dla praktykantów oraz zorganizowany zostanie transport do i z 
miejsca odbywania praktyk. Do realizacji zadania zostaną zaangażowani 
opiekunowie praktyk ze strony pracodawcy oraz zatrudnieni opiekunowie 
osób niepełnosprawnych.

2. W ramach projektu założono następujące dodatkowe zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze dla uczniów/ uczennic Technikum Ekonomicznego Specjalnego:

a) Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – 1h w tygodniu

b) Prowadzenie rachunkowości – 1h w tygodniu                                                            

Po zakończeniu zajęć przeprowadzony zostanie sprawdzian nabytych                                                    
kompetencji, zakłada się, że co najmniej 80% UP nabędzie kompetencje do    
zakończenia projektu. 

3.        W ramach projektu założono utworzenie i realizację zadań Punktu      

Informacji i Kariery (PIK). W ramach zadania realizowane będą działania:

a) dodatkowe zajęcia grupowe dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej 
i Technikum Ekonomicznego Specjalnego, po max 6 osób/gr: warsztaty z 
pisania CV, określania mocnych stron, współczesnych narzędzi poszukiwania 
pracy, wizerunek i rozmowa z pracodawcą;

b) funkcjonowanie doradztwa indywidualnego - dyżur 2 godziny/dzień

c) dodatkowe zajęcia z kompetencji miękkich prowadzone przez trenera rynku 
pracy/doradcę zawodowego: wzmacniające współpracę w grupie, 
odpowiedzialność, kreatywność uczniów - z udziałem pracodawców- 10 
godzin na grupę - po max 6 osób/gr. 



Zakres wsparcia 
realizowanego w 
ramach projektu c.d.

4. W ramach projektu zostanie wyposażona w odpowiedni nowoczesny sprzęt 
stosowany przez przedsiębiorców pracownia krawiecka w Szkole Branżowej 
I Stopnia Specjalnej. 

5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia planuje się wsparcie dla nauczycieli w 
postaci następujących kursów/szkoleń: 

a) Edukacja i rehabilitacja ON intelektualnie (oligofrenopedagogika). Łącznie 
350 godz. – 2 nauczycieli

b) Terapia pedagogiczna i zajęciowa. Łącznie 350 godz. – 2 nauczycieli

c) Techniki coachingowe w pracy z uczniem i rodzicami. Łącznie 80 godz. – 1 
nauczyciel

d) Psychobiologia zdrowia. Łącznie 180 godz. – 1 nauczyciel 



Warunki 
uczestnictwa i zasady 
rekrutacji

1. Uczestnikami projektu mogą być jedynie uczniowie i uczennice 
Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej oraz uczniowie, uczennice i nauczyciele 
Technikum Ekonomicznego Specjalnego prowadzonych przez Fundację 
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, którzy złożyli 
wymagane dokumenty rekrutacyjne i zostali zakwalifikowani do udziału w 
projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

2. Nabór Uczestników/Uczestniczek projektu zgodnie z harmonogramem 
realizacji projektu powinien odbywać się w terminie od 01.03.2020 do 
30.04.2020. Jednak ze względu na obecną sytuację spowodowaną covid-19, 
zgodnie z regulaminem projektu termin rekrutacji uległ wydłużeniu i będzie 
trwał do 31.05.2020.

3. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty, z uwzględnieniem zasad 
równych szans, w tym zasadą równości płci, wszyscy kandydaci będą mieli 
równy dostęp i równe prawa. W ramach rekrutacji nie będzie faworyzowana 
żadna płeć, ani rodzaj niepełnosprawności.

4. Rekrutacja prowadzona jest przez 3-osobową Komisję rekrutacyjną, 
powoływaną przez Beneficjenta, składająca się z   
kadry projektu i oddelegowanych pracowników, przewodniczący -
Vice/Prezes Fundacji.



Procedura rekrutacji 
uczniów

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje uczeń (pełnoletni) i/lub rodzic 
(opiekun prawny), poprzez wypełnienie i podpisanie:  - formularza 
zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych -
oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych; - potwierdzenia 
zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; oraz 
dostarczenie (jeśli dotyczy) orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentu 
równoważnego; dostarczenie oświadczenia o kształceniu 
się w Szkole Branżowej lub Technikum Ekonomicznym Fundacji.

2. Wybór uczestników projektu nastąpi po zebraniu się Komisji Rekrutacyjnej oraz 
dokonaniu 
oceny formalnej: status ucznia Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej lub 
Technikum Ekonomicznego Specjalnego prowadzonych przez Beneficjenta i 
oceny merytorycznej – punktowej: ocenia 3 osobowa Komisja rekrutacyjna.

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli uczniowie klas 2 i 3 SBS i 5 TES -
Komisja Rekrutacyjna przyzna dodatkowe 5 punktów.



Procedura rekrutacji 
nauczycieli

1. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje nauczyciel, poprzez wypełnienie i 
podpisanie:  - formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych - oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych 
osobowych; - potwierdzenia zapoznania się z regulaminem rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie; dostarczenie oświadczenia 
o zatrudnieniu w nauczyciela Technikum Ekonomicznym Wnioskodawcy.

2. Wybór uczestników projektu nastąpi po zebraniu się Komisji Rekrutacyjnej 
oraz dokonaniu oceny formalnej: status nauczyciela Technikum 
Ekonomicznego Specjalnego prowadzonego przez Beneficjenta i 
oceny merytorycznej – punktowej: ocenia 3 osobowa Komisja rekrutacyjna.

3. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli nauczyciele 
ze stażem pracy co najmniej 5 lat - Komisja Rekrutacyjna przyzna 
dodatkowe 5 punktów.



Sposób składania 
dokumentów 
rekrutacyjnych

1. Dokumenty rekrutacyjne nauczyciele/uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie 
prawni) mogą złożyć w biurze projektu: Sekretariat Szkoły Branżowej I Stopnia 
Specjalnej. Jednak ze względu na obecną sytuację spowodowaną covid-19 
zachęcamy do aplikowania elektronicznie via email (skany dok.). W tym celu 
prosimy o pobranie kompletu dokumentów ze strony WWW - zakładka 
projektu, a następnie wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie ich skanu na 
adres mailowy biura projektu: szkola@diakonia.pl

2. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularzu zgłoszeniowego 
wraz z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
rekrutacyjne oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

3. Wniosek o udział w projekcie niespełniający warunków regulaminu nie będzie 
rozpatrywany. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

4. Wszystkie osoby zakwalifikowane oraz ich rodzice opiekunowie prawni, 
zostaną powiadomione osobiście lub drogą elektroniczną. Uczestnicy projektu 
zostaną uszeregowani według punktacji. 
Wstępna lista UP i lista rezerwowa umieszczone zostaną na WWW – zakładka 
projektu.

mailto:szkola@diakonia.pl


Zachęcamy do 
kontaktu w sprawie 
projektu

Wszystkich uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej i 
Technikum Ekonomicznego Specjalnego oraz nauczycieli 
Technikum Ekonomicznego Specjalnego zachęcamy do 
zapoznania się z pełnymi informacjami na temat warunków 
uczestnictwa i rekrutacji zawartych w Regulaminie Rekrutacji i 
Uczestnictwa w Projekcie „Utworzenie i realizacja zadań CKZiU w 
placówkach Fundacji ECDiE” nr RPDS.10.04.01-02-0004/19.

Zapraszamy do pobrania kompletu dokumentów i wzięcia 
udziału w projekcie, który daje szansę na lepszy start w życie 
zawodowe. 

Prosimy o kontakt z biurem projektu (dane na końcu 
prezentacji) w sprawie możliwości aplikowania, kryteriów 
udziału oraz wszelkich innych pytań i zagadnień dotyczących 
realizacji projektu. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.



BIURO PROJEKTU/KONTAKT
"FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM.KS. MARCINA LUTRA”

ul. Ks. Marcina Lutra 2-8
54-239 Wrocław
telefon: 794 906 908
e-mail: szkola@diakonia.pl
Adres strony www: http://diakonia.pl/ 

Wartość Projektu: 1 029 112,80 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  874 745,88 zł

Wnioskodawca/Beneficjent Projektu: 

"FUNDACJA EWANGELICKIE CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI IM.KS. MARCINA LUTRA”

„ UTWORZENIE I REALIZACJA ZADAŃ CKZIU W PLACÓWKACH FUNDACJI ECDIE ”
NR RPDS.10.04.01-02-0004/19

10 Edukacja

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne


