
 

1.  

KAMIEŃ WĘGIELNY projekt Leonardo da Vinci nr.- nr 2010-1-DE2-LEO04-04786 6 

Czas trwania projektu – sierpień 2010 – lipiec 2012 

pn „Eckstein zur Teilnehmer Innenauswahl bei sozial benachteiligten Jugendlichen Und 

Bechinderten fur berufsbildende europaische Auslandsaufenthalte unter besonderer 

Berucksichtigung lines interkulturell-interreligiosen Ansatzes” – KAMIEŃ WĘGIELNY 

dla wewnętrznych wyborów uczestników wśród młodzieży kształcącej się zawodowo 

z trudnościami w nauce, upośledzonej lub z problemami socjalnobytowymi na zagraniczne 

wyjazdy w ramach wymian i praktyk zawodowych na terenie państw europejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem wkładu intelektualnego i interreligijnego.  

Partnerzy projektu 

1. Hanower – Niemcy, 

2. Vernon – Francja, 

3. ŚWK OHP Kielce w jednostce OSiW Starachowice – Polska, 

4. ZSZ nr 3 w Starachowicach – Polska. 

 

Głównym celem projektu jest wypracowanie katalogu kryteriów, według których będzie 

wybierana młodzież, uczestnicząca w projektach i praktykach zawodowych na terenie państw 

europejskich. Szczególną trudność to zagadnienie sprawia placówkom kształcącym młodzież 

z trudnościami w nauce, z rodzin patologicznych, rodzin z trudnościami socjalnobytowymi. 

Wybrana młodzież według wypracowanych kryteriów, poprzez uczestnictwo w wymianach 

i praktykach międzynarodowych wzbogaci swój zasób wiedzy, nie tylko zawodowej ale 

również doświadczenie życiowe, pozna kraje europejskie poprzez aspekt kultury i religii. 

Ważną kwestią będzie nabycie umiejętności poznania i odnalezienia się w innej europejskiej 

tematyce kulturowej i religijnej. 

W ramach spotkań partnerów wypracowane zostaną kryteria do rekrutacji młodzieży na 

wymiany i praktyki zagraniczne 

Zaplanowano następujące działania: 

1. Spotkanie partnerów 29.11. – 04.12.2010 Loccum/Hannover –Niemcy 

2. Spotkanie partnerów 16.05. – 21.05.2011 Starachowice – Polska 



3. Spotkanie partnerów 11.07. – 16.07.2011 Vernon – Francja 

4. Spotkanie partnerów 10.10. – 15.10.2011 Loccum/Hannover – Niemcy 

5. Spotkanie partnerów 31.10. – 05.11.2011 Starachowice – Polska 

6. Spotkanie partnerów 18.06. – 23.06.2012 Vernon – Francja 

Wypracowane kryteria do rekrutacji młodzieży na wymiany i praktyki zagraniczne zostaną 

opublikowane Wyniki działań partnerskich mają stanowić pomoc w zoptymalizowaniu 

pobytów młodzieży za granicą ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kultury i religii. 

Wypracowane kryteria zostaną przetłumaczone na język angielski i udostępnione na stronie 

internetowej do użytku powszechnego. 

Rezultatem mają być również późniejsze trafne wybory i przygotowanie młodzieży do pracy 

w innych krajach europejskich, gdzie religia i kultura stanowią ważny czynnik 

w kształtowaniu człowieka 

2.  

Trwa kontynuacja programu w partnerstwie z ,,Leonardo da Vinci” pn. „Kamień 

Węgielny”. Ideą projektu jest wymiana doświadczeń związanych z organizacją spotkań 

młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk zarówno społecznych (młodzież 

defaworyzowana) jak również religijnych, narodowościowych i kulturowych. Pierwsze 

spotkanie partnerów odbyło się w miejscowościach Loccum oraz Hannower w Niemczech 

w dniach 29.11 – 04.12.2010. W spotkaniu brali udział przedstawiciele placówek ze 

Starachowic (Ośrodek Szkolenia i Wychowania i Zespół Szkół Zawodowych nr 3) oraz 

przedstawiciele Evangelische Akademii Loccum i LAK Berufsnot Hannover, a także 

delegacja francuska z Mission Locale Vernon. W maju br w dniach od 16-22 maj 

przewidziana jest wizyta na terenie OSiW Starachowice międzynarodowych partnerów 

z Francji, Niemiec i Polski. Projekt realizowany jest w dniach od 01.08.2010 do 31.07.2012 

roku. 

3.  

W dniach 10-16 czerwca 2012 roku odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu 

(Hanower – Niemcy, Vernon – Francja, ŚWK OHP Kielce w jednostce OSiW Starachowice – 

Polska, ZSZ nr 3 w Starachowicach – Polska) z Leonardo da Vinci pn. „Kamień Węgielny” 

realizowanego od 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012. 

Do końca września br. zostanie sporządzony końcowy raport z realizacji projektu, produkt 

końcowy oraz sprawozdawczość finansowa. 


