
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KURSU TRENERSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCEGO DO 

PROWADZENIA KURSÓW TYPU EX-IN ORAZ ZASADY UDZIAŁU W KURSIE 

 

 

Kurs trenerski przygotowujący do prowadzenia kursów typu EX-IN jest realizowany w 

ramach projektu: „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”)” POWR.04.03.00-

IP.07-00-001/15 

 

PROCES REKRUTACJI 

1. Kandydat na uczestnika kursu trenerskiego musi spełniać wymagania określone w zasadach 

rekrutacji. 

2. Kandydat na uczestnika kursu trenerskiego musi wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z 

oświadczeniem uczestnika projektu (dostępne na stronie www.fundacja-leonardo.pl) i 

dołączyć kopie dokumentów wskazanych w wymaganiach. 

3. Mail i telefon wskazane w formularzu rekrutacyjnym będą stanowiły kanał komunikacyjny 

organizatorów z uczestnikami. 

4. Wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem uczestnika projektu oraz 

załącznikami potwierdzającymi kwalifikacje (kopie z oryginałów) należy dostarczyć do biura 

osobiście lub pocztą do dnia: 31 października 2016 r. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą 

będzie brana pod uwagę data dostarczonej przesyłki, nie zaś data stempla. 

5. Materiały złożone do biura nie będą zwracane. 

6. Kandydaci na uczestników kursu, którzy w pełni uzupełnią formularz, podpiszą oświadczenie 

uczestnika projektu, dołączą niezbędne dokumenty oraz potwierdzą odpowiednimi 

dokumentami, że spełniają wskazane wymagania będą mogli wziąć udział w kolejnym etapie 

rekrutacji jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. 

7. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani mailowo. 

8. Rozmowa rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w Krakowie w biurze Fundacji „Leonardo” 

na os. Młodości 8 lub przeprowadzona telefonicznie bądź przez Skype (w przypadku 

kandydatów, którzy zamieszkują poza powiatem wielickim i powiatami ościennymi). 

9. Komisja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem będzie weryfikowała kompetencje 

kandydata do prowadzenia kursów typu EX-IN. 

10. Ilość miejsc na kurs trenerski jest ograniczona do 13 zespołów. 



11. O zakwalifikowaniu się do kursu decyduje konkurs. Oceniany jest zasób zespołu, nie zaś 

pojedyncze kwalifikacje kandydatów. Zespoły, które uzyskały największą liczbę punktów będą 

zakwalifikowane do udziału w kursie trenerskim. 

12. Wskazane jest, aby kandydaci z zespołu nie byli w hierarchicznej relacji zawodowej – na 

zasadzie przełożony - podwładny ani w relacji profesjonalista – pacjent. 

13. W ostatecznej ocenie zespołu będą brane pod uwagę następujące dane: 

 KRYTERIA REKRUTACYJNE dla kandydata – Eksperta przez doświadczenie: 

- wiek 18-67 

- doświadczenie kryzysu psychicznego (potwierdzone opinią od lekarza, orzeczeniem o 

stopniu niepełnosprawności, opinią psychologa itp.) 

 

Dodatkowo będą brane pod uwagę:  

- ukończenie kursu typu EX-IN lub innego tego typu 

- stabilność, wieloletnia remisja 

- własne doświadczenie uczestnictwa w terapii grupowej/ treningu grupowym, grupie 

wsparcia, psychoterapia własna  

- kreatywność, elastyczność myślenia 

- doświadczenie w pracy z grupą 

- dobre funkcjonowanie zawodowe, umiejętność wzięcia odpowiedzialności za proces 

grupowy i powierzone obowiązki, 

- odporność na stres, umiejętność dobrego radzenia sobie z obciążeniem emocjonalnym i 

z trudnymi sytuacjami 

Ponadto będą brane pod uwagę kryteria dotyczące równości szans zatrudnienia kobiet i 

mężczyzn, wedle których pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały kobiety po 50 roku 

życia, posiadające niskie kwalifikacje, które mają trudność w odnalezieniu się na rynku pracy. 

 

 KRYTERIA REKRUTACYJNE odnośnie kandydata – profesjonalisty: 

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia psychicznego 

- doświadczenie we współpracy z ekspertami 

- doświadczenie w pracy z grupą - jako trener / psychoterapeuta 

- aktywność zawodowa związana z wprowadzaniem innowacyjnych metod aktywizująco 

wspierających 

14. O zakwalifikowaniu się do kursu uczestnik projektu zostanie poinformowany wybranym 

kanałem komunikacyjnym. 



15. W przypadku, gdy zakwalifikowany zespół zrezygnuje z uczestnictwa w kursie, do udziału w 

kursie zostanie zaproszony zespół, który uzyskał największą liczbę punktów spośród 

niezakwalifikowanych zespołów. 

 

ETAPY REKRUTACJI 

1) Wypełnienie i dostarczenie wymaganych dokumentów. 

2) Weryfikacja dokumentów. 

3) Rozmowa kwalifikacyjna. 

PODSTAWOWE ZASADY UDZIAŁU W KURSIE 

1. Kurs dla trenerów jest adresowany do osób zamieszkałych w powiatach: wielickim, 

trzebnickim, kołobrzeskim, Warszawie i powiatach ościennych. Całość kursu trwa łącznie 160 

godzin i jest rozdzielona na 8 modułów. Każdy moduł będzie przeprowadzony raz w miesiącu po 

20 godzin, w ciągu trzech następujących po sobie dni (piątek około 4 godziny popołudniu– 

sobota około 8 godzin – niedziela około 8 godzin). 

2. Kurs będzie się odbywał w Centrum Medycznym DaVinci w Krakowie, przy ul. Piekarskiej 3. 

3. Udział w kursie jest bezpłatny. 

4. Organizator zapewnia nocleg, który będzie opłacony z funduszy projektowych orz gwarantuje 

zwrot kosztów dojazdu na kurs. 


