Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły
Policealnej w Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Kto może wziąć udział w stażach:
 Tylko i wyłącznie uczniowie szkoły z następujących kierunków:
niestacjonarnych: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej,
opiekunka dziecięca
stacjonarnych: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik
farmaceutyczny, technik masażysta
 Spośród ww. kierunków łącznie 80 osób może być zakwalifikowanych do projektu
i przystąpić do odbycia stażu
 Zaplanowana długość stażu zależy od kierunku nauczania. Uczniowie kierunków
stacjonarnych:technik farmaceutyczny, technik masażysta – 150 godzin stażu
stacjonarnych: technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna – 300 godzin stażu
niestacjonarnych: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej,
opiekunka dziecięca – 600 godzin stażu
 W trakcie stażu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 2 000 zł na rękę za każde 150h
odbycia stażu


miejsce odbywania stażu będzie dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestnika – można
skorzystać z naszej bazy pracodawców lub poszukać go na własną rękę. Godziny odbywania
stażu będą elastyczne tzn. nie są wyznaczone sztywne ramy godzinowe aby można było
pogodzić staż z innymi obowiązkami np. zajęciami w szkole, innym zatrudnieniem.

Oprócz staży zaplanowane są również szkolenia dla uczniów wybranych kierunków:
 uczniowie kierunku opiekunka dziecięca mogą wziąć udział w szkoleniu masaż Shantala
 uczniowie kierunku technik masażysta mogą wziąć udział w szkoleniu masażu tajskiego
 uczniowie kierunku technik usług kosmetycznych mogą wziąć udział w szkoleniu przedłużania
paznokci metodą żelową, szkoleniu liftingu, botoxu i laminacji rzęs.
UDZIAŁ W KURSIE JEST BEZPŁATNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY POLICEALNEJ W EŁKU, KOSZT
KURSÓW JEST POKRYWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Zapisy trwają już od 2 września 2019 do wyczerpania miejsc a wszystkie realizowane działania
muszą zakończyć się w sierpniu 2020 roku.Przy wejściu do szkoły jest wywieszony plakat z danymi
kontaktowymi do biura projektu.
Jak zgłosić się do projektu?
1. Wypełniając formularz dostępny w sekretariacie Szkoły i tam go pozostawić - najlepiej już w
dniu dzisiejszym
2. Przyjść osobiście do Biura Projektu Ełk, ul. Wojska Polskiego 48D, lok. 3,II piętro - na miejscu
otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia a także wszystkie potrzebne
informacje dotyczące udziału. Tel. do biura: 505 522 337
3. Pobrać formularz ze strony www.optimahrs.pl, wydrukować, wypełnić i dostarcz osobiście do
Biura Projektu ul. Wojska Polskiego 48D, lok. 3, II piętro lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły
Szczegółowe informacje udzielane są również przez pracowników Biura Projektu dane kontaktowe
zamieszczone są w materiałach informacyjnych, które są dostępne w sekretariacie szkoły i u Pań
z Biura Projektu, które są dziś z Nami. Przy wejściu do szkoły jest wywieszony plakat z danymi
kontaktowymi do biura projektu.

