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Projekt Q-Placements.NET
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci 

FINANSOWANIE:
75% Unia Europejska
25% środki własne FRP

REALIZACJA PROJEKTU:
36 miesięcy (od października 2011r. do września 2014r.) 
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Projekt Q-Placements.NET
jest kontynuacją projektu Q-Placements - Training Placements 
in Foreign Enterprises for Vocational Training Students:
a European Approach for Quality (Praktyki zawodowe w firmach 
zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych: europejskie 
podejście do jakości).
REALIZACJA: 2008-2010

REZULTATY:
Innowacyjny podręcznik Praktyki zawodowe 
w przedsiębiorstwach Europejskich. Q-Placements zawiera
informacje i procedury ułatwiające organizację
międzynarodowych praktyk zawodowych (przetłumaczony na
10 języków).
Poradniki dla: uczniów, szkół, przedsiębiorców, organizacji
koordynujących praktyki
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� identyfikacja firm zainteresowanych przyjęciem zagranicznych 
praktykantów

� promocja korzyści płynących z udziału w projektach mobilności
� budowanie trwałych partnerstw pomiędzy placówkami 

kształcenia zawodowego i biznesem
� zapewnienie wysokiej jakości zagranicznych praktyk 

zawodowych dzięki zastosowaniu procedur opracowanych w 
projekcie Q-Placements

� budowanie europejskiej sieci organizacji koordynujących 
praktyki, skupiającej instytucje ze wszystkich krańców 
kontynentu

� rozszerzanie sieci o kolejne kraje i organizacje koordynujące 
praktyki zawodowe

CELE PROJEKTU Q-PLACEMENTS.NET



KONSORCJUM PROJEKTU
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Lider: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Terrassa 
(Hiszpania)
Partnerzy:
• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
• Patronat Municipal d' Educació (PAME) - Ajuntament de 
Terrassa (Hiszpania) 
• Istituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.), Reggio 
Emilia (Włochy)
• Voka Chamber of Commerce of East Flanders, Gandawa 
(Belgia)
• Liverpool Compact Education-Business Partnership, 
(Wielka Brytania)



KONSORCJUM PROJEKTU C.D.

• Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium, Göteborg 
(Szwecja)

• Targovsko - promishlena palata - Dobrich (Bułgaria)
• Plovdiv Chamber of Commerce and Industry, Płowdiw 

(Bułgaria)
• Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Timiszoara 

(Rumunia)
• Chambre Midi-Pyrennées, Saint Jean (Francja)
• Technologie - und Gründerzentrum Bautzen GmbH, 

Budziszyn (Niemcy)
• Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, Itzehoe 

(Niemcy)
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DZIAŁANIA PROJEKTU 

• opracowanie bazy europejskich firm zainteresowanych    
przyjęciem praktykantów z zagranicy,

• organizacja warsztatów dla przedsiębiorców, nauczycieli 
i uczniów szkół zawodowych, promujących udział w 
zagranicznych praktykach zawodowych,

• wydanie broszury informacyjnej, prezentującej wybraną
ofertę szkół zawodowych w krajach biorących udział w 
projekcie (11 języków: angielski, bułgarski, francuski, 
hiszpański, kataloński, niderlandzki, niemiecki, polski, 
rumuński, szwedzki, włoski),

• opracowanie raportu prezentującego instrumenty finansowe 
(regionalne, krajowe i międzynarodowe) na rzecz 
wspomagania mobilności,
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DZIAŁANIA PROJEKTU C.D. 

• stworzenie punktów informacyjnych (ang. mobility help 
desks) dla szkół zawodowych, uczniów i przedsiębiorstw, 
zainteresowanych udziałem w projektach mobilności,

• zebranie przykładów dobrej praktyki w organizacji 
zagranicznych praktyk zawodowych,

• pilotażowy program zagranicznych praktyk zawodowych 
uczniów szkół zawodowych w firmach zagranicznych,

• organizacja krajowych konferencji promujących mobilność
i rezultaty projektu Q.Placements.NET oraz konferencji 
międzynarodowej.
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PRAKTYKI ZAGRANICZNE WED ŁUG 
MODELU Q-PLACEMENTS

9

PrProceduryocedury

WymaganiaWymagania

RoleRole

SzkoSzkołły IVET y IVET 
Opiekunowie Opiekunowie 
w szkow szkołłachach
Uczniowie Uczniowie 

IVETIVET

FirmyFirmy
Opiekunowie Opiekunowie 

w firmachw firmach

.

.

.

.

Organizacja Organizacja 
koordynujkoordynująąca ca 

(kraj(kraj
przyjmujprzyjmująącycy))

.

.

.

.

Organizacja Organizacja 
koordynujkoordynująąca ca 

(kraj wysy(kraj wysy łłajająący)cy)



MOBILITY HELPDESK
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Mobility HelpDesk (punkt informacyjny)

zapewnia informacje i  porady na temat:

• dostępnych źródeł finansowania projektów mobilności

• możliwości szkoleń dla opiekunów praktyk w firmie

• wymagań wobec firm przyjmujących i praktykantów

• przepisów BHP i wymaganych ubezpieczeń oraz innych 
regulacji prawnych

Konsultacje:

- w siedzibie FRP, ul. Piotrkowska 86 (po uprzednim 
umówieniu)

- elektroniczne (formularz kontaktowy na stronie 
www.frp.lodz.pl/qnet)
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Fundacja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści

ul. Piotrkowska 86
90-103 Łódź

tel. 42 630 36 67, fax 42 632 90 89
fundacja@frp.lodz.pl,

www.frp.lodz.pl


