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Stav:

Záměry

ID akce:

00581119-A-0014

Název akce:

Zahraniční stáže pro žáky Střední zdravotnické školy v Havlíčkově
Brodě

Důvod:

V projektu Zahraniční stáže pro žáky Střední zdravotnické školy v
Havlíčkově Brodě vyjede celkem 25 žáků naší střední školy ve dvou
výjezdech do irského město Sligo. Partnerem projektu je zkušená
organizace Your international training, která nám pomůže
zprostředkovat umístění v domovech pro seniory. Stáže budou trvat 14
dnů. Téma projektu - péče o seniory reaguje na potřeby žáků naší
střední školy, konkrétně obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické
lyceum. Žáci získávají prostřednictvím realizace projektu možnost
vycestovat na odbornou praxi do zahraničí, čímž si zlepší své odborné
a jazykové kompetence, získají zahraniční pracovní zkušenost a posílí
svůj mezikulturní a mezinárodní rozhled. Odborné zkušenosti jsou
přímo zaměřené na oblast studia i na styl povinných praxí, které v
rámci studia mají. Se žáky pojede vždy jeden náš učitel jako doprovod.
Stáže se uskuteční ve školním roce 2018/2019.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

1 446 777 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

0 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

0 Kč

Náklady na přípravnou fázi

0 Kč

Vazba na strategii kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

Usnesení RK
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

Zahraniční stáže jsou finančně nákladné, v případě neschválení
projektu by se mobility žáků neuskutečnily. Plánovaná přidaná hodnota
v jazykových a odborných kompetencích by u žáků nenastala.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

1 000 000 Kč

2019

446 777 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

1 446 777

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

2.2.2018

Projektový manažer

Ing. Viktor Hintnaus

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

nejsou

Plánovaný začátek projektu

1.6.2018

Plánované ukončení projektu

31.8.2019

Cíl projektu

Cílem projektu je:
- zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním
ohledem na jejich význam pro trh práce;
- podporovat zlepšování kvality, špičkovou úroveň inovací a
internacionalizaci na úrovni vzdělávacích institucí a institucí odborné
přípravy;
- rozšířit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy, zejména
na základě spolupráce mezi institucemi v programových a partnerských
zemích v oblasti odborného vzdělávání a přípravy;
- zlepšit výuku a studium jazyků a podporovat jazykovou rozmanitost
EU a mezikulturní povědomí;
- zajistit v širším měřítku využívání jednotného rámce Unie pro
transparentnost v oblasti kvalifikací a způsobilostí (Europass),
evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
(ECVET).

Výstupy projektu

25 realizovaných mobilit, každá z nich v délce 2 týdnů

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář,
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

nebudou

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

