
                            

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie EDUQ, w partnerstwie  

z fundacją Regionalne Centrum Młodzieży. 

Projekt "Try Europe - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych 

z województwa pomorskiego" -współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + 

 

TRY EUROPE – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów 

szkół zawodowych z województwa pomorskiego” 
 

 

Dla kogo? 
Działanie skierowane jest do uczestników OHP w wieku 16+  

(w tym uczniów z klasami przysposabiającymi do pracy) w zawodach:  

 kucharz 
 sprzedawca 

 monter sieci, instalacji  

i urządzeń sanitarnych 
  blacharz 

 kamieniarz 

 stolarz 

 lakiernik 

 mechanik pojazdów 
samochodowych 

 ślusarz 

 fryzjer 
 murarz - tynkarz 

 piekarz 

 cukiernik 

 
 

 

Zaplanowane działania to m. in: 

 zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem: kulturowe, językowe, pedagogiczne, BHP; 

 2-cio tygodniowe praktyki w firmie goszczącej; 

 udział w konferencji podsumowującej; 
 

Termin odbywania się stażu: 
Niemcy (Berlin): 28.01 - 10.02.2018 r. 

 

Wszystkim uczestnikom, którzy zakończą udział  
w projekcie, zostaną przekazane: zaświadczenie   

o ukończeniu stażu zagranicznego, tzw. certyfikat praktyki 

zawodowej wystawiony przez firmę goszczącą oraz Europass 
Mobility. 
 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne - każdemu uczestnikowi 

zostaną pokryte koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, 
wycieczek i kieszonkowego. 

 
 

 

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe  
dostępne są na stronie Stowarzyszenia EDUQ: www.eduq.pl 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do dostarczenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego do 

dnia 22.11.2017 r.: 
 

 osobiście: w siedzibie stowarzyszenia, ul. Krzywoustego 1, pok. 114 lub 115  (budynek 

byłego Zwaru), pon. – pt., godz. 9:00 – 15:00 

  lub drogą elektroniczną: wesolowskabozena@gmail.com 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans młodych ludzi  
z województwa pomorskiego na zatrudnienie oraz  ułatwienie im wejścia 

na rynek pracy poprzez: 

 

• nabycie przez uczestników stażu nowych doświadczeń zawodowych w 
międzynarodowym  środowisku pracy; 

• wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim 

i/lub niemieckim, szczególnie branżowym; 
• poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej  

podczas nauki w szkole; 

• wzrost motywacji do dalszej nauki; 
• swobodę poruszania się po rynku pracy; 
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