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euroMind
O nas
euroMind to prężnie rozwijająca się andaluzyjska firma z siedzibą w Jaén zajmująca się edukacją, szkoleniami, a
także propagowaniem kultury europejskiej.
W euroMind tworzymy i zarządzamy projektami programu „Uczenie się przez całe życie” finansowanego przez Unię
Europejską, w skład którego wchodzą miedzy innymi program Leonardo da Vinci (IVT, PLM, VETPRO), Erasmus
Praktyki, Grundtvig, jak również Młodzież w Działaniu.
Projekty międzynarodowe to wspaniały sposób na zdobywanie nowych kompetencji i pracowanie nad rozwojem
osobistym. Z tego też względu, dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas projekty w pełni spełniały
oczekiwania ich uczestników.

O Jaén
Jaén

to

przepiękne

historyczne

miasto

liczące

120

tysięcy

mieszkańców.

Powszechnie uznawane jest za światową stolicę oliwy z oliwek, a to za sprawą 20%
produkcji tego złotego płynu w skali światowej. Ta silna gałąź lokalnej gospodarki
zapoczątkowała rozwój innych sektorów przemysłowych i usługowych. Ponadto,
dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu i licznym rezerwatom przyrody, prowincja
Jaén może się poszczycić coraz prężniej rozwijającym się sektorem turystycznym.

Nasze usługi
euroMind oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, koordynacji i zarządzania projektem. W ich skład
wchodzą:
• Wsparcie w przygotowaniu projektów finansowanych przez Unię Europejską
• Znalezienie dobrej jakości praktyk zawodowych w andaluzyjskich organizacjach i firmach
• Zakwaterowanie & wyżywienie
• Kurs języka hiszpańskiego połączony z zajęciami na temat kultury Hiszpanii
• Zajęcia kulturalne obejmujące między innymi wycieczki z przewodnikiem
• Transport z/na lotnisko i transport lokalny
• Opieka, nadzór i rozwiązywanie ewentualnych problemów podczas pobytu praktykantów w Jaén
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Wsparcie przy tworzeniu projektu
W ramach naszych usług oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania projektu mobilności wszystkim
tym organizacjom, które zdecydują się na jego realizację we współpracy z euroMind.
Nasze usługi doradcze obejmują:
1. Analizę typów programu mobilności odpowiednich dla Państwa instytucji
2. Ukierunkowanie idei projektu, tak aby cały projekt spełniał kryteria i cele Programu
3. Pomoc i wsparcie przy pisaniu projektu
4. Kompletną planifikację realizacji projektu
5. Uzyskanie dofinansowania w celu realizacji
wizyty przygotowawczej

Zapewnienie praktyk & Monitoring
euroMind zobowiązuje się znaleźć i przydzielić każdemu uczestnikowi projektu firmę, w której będzie odbywać
praktyki, odpowiadającą jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowemu, zainteresowaniom, a także poziomowi
znajomości języka hiszpańskiego i angielskiego.
Bogata sieć kontaktów centrum konsultingowo-szkoleniowego euroMind pozwala nam na zapewnienie uczniom,
studentom oraz absolwentom staży zawodowych w niemalże wszystkich sektorach gospodarki. Współpracujemy
między innymi z instytucjami publicznymi i państwowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, a także organizacjami
pozarządowymi.
Przed przyjazdem grupy praktykantów do Hiszpanii...
euroMind skontaktuje się z każdym uczestnikiem projektu osobiście przez telefon lub za
pomocą programu Skype, aby zapoznać się z ich oczekiwaniami. W ten sposób będziemy
mieć pewność, że wybrane dla nich miejsca praktyk będą dla nich jak najbardziej
odpowiednie.

W czasie praktyk...
euroMind przeprowadzi kompleksowy nadzór nad przebiegiem praktyk, regularnie
odwiedzając miejsca praktyk uczniów. W czasie wizyt zarówno zadania wykonywane
przez praktykantów, jak ich relacje z pracownikami firm będą skrupulatnie monitorowane i
oceniane. Ponadto, w razie nagłych wypadków zespół euroMind będzie przez całą dobę
do dyspozycji promotorów i praktykantów.

Po odbytych praktykach...
euroMind wręczy uczestnikom projektu certyfikaty praktyk, jak również przygotuje raport
końcowy z dokumentacją ewaluacyjną i certyfikatami językowymi. Ponadto, weźmie
czynny udział w przygotowaniu certyfikatu Europass.
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Sektory, z którymi współpracujemy
Energia odnawialna; Turystyka; Edukacja; Języki; Służba Zdrowia;
Opieka Społeczna; Sport; Zarządzanie; Księgowość & Finanse;
Handel; Marketing & Komunikacja; Informatyka; Dziennikarstwo;
Logistyka

&

Transport;

Prawo;

Inżynieria;

Restauratorstwo;

Archeologia; Muzealnictwo; Architektura; Sztuka & Projektowanie;
Automatyka; Budownictwo; Elektryka & Elektronika, Hydraulika;
Stolarstwo, Fryzjerstwo, Agrokultura, Organizacja przedsięwzieć;
Weterynaria; Muzyka; Wolontariat; Organizacje pozarządowe;

Kurs języka hiszpańskiego z elementami kultury
Zajęcia z języka hiszpańskiego organizowane przez euroMind można scharakteryzować dwoma słowami:
dynamiczne i praktyczne!

Nasza metoda nauczania
Nasza metoda nauczania języka hiszpańskiego sprawia, że słuchacze czynnie uczestniczą w prowadzonych
zajęciach. W tym celu wykorzystujemy szeroką gamę ćwiczeń nastawionych przede wszystkim na komunikację,
dzięki którym słuchacze udoskonalają swoje umiejętności językowe, spędzając przy tym mile czas.

Tematyka
Aby mieć 100% pewność, że nasi słuchacze będą w pełni zadowoleni ze swojego pobytu w Hiszpanii, w czasie zajęć
będą oni mieli możliwość lepszego zapoznania się z kulturą i zwyczajami Hiszpanów.
W naszej ofercie przewidziane są również zajęcia, których głównym celem jest rozwinięcie kompetencji językowej
odpowiadającej sektorowi, w którym uczniowie będą odbywać swoje praktyki zawodowe. W ten sposób uczestnicy
będą mieli możliwość przyswojenia specjalistycznego słownictwa, używanego na porządku dziennym w miejscach
ich przyszłych praktyk.

Certyfikaty
Po ukończeniu kursu języka hiszpańskiego, każdy z
uczestników otrzyma od nas certyfikat uczestnictwa wraz z
uzyskaną oceną, na którą składać się będzie całokształt
pracy i wysiłku włożonego w kurs oraz wynik egzaminu
końcowego.
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Transport z/na lotnisko
W momencie przylotu
zespołu

do Hiszpanii, jeden z członków naszego

odbierze Państwa grupę z lotniska, a następnie

przetransportuje ją do miejsca zakwaterowania.
Najbliższe lotniska:
• Lotnisko im. Federico García Lorca de Granada-Jaén (1 godzina)
• Lotnisko w Sewilli (3 godziny)
• Lotnisko w Maladze (2 godziny 30 minut)
• Lotnisko Barajas w Madrycie (3 godziny 30 minut)

Zakwaterowanie
Host Family - Rodzina Goszcząca (Pełne wyżywienie)
Dla osób poszukujących kontaktu z kulturą i językiem hiszpańskim, opcja „Host
Family” jest strzałem w dziesiątkę! Dzięki zakwaterowaniu u rodzin goszczących
praktykanci otrzymają wspaniałą możliwość przyjrzenia się z bliska życiu
prawdziwej hiszpańskiej rodziny.
Należy podkreślić, że wszystkie współpracujące z nami rodziny goszczące
poddane zostały bardzo dokładnemu procesowi selekcji, dzięki czemu mamy
pewność, że spełniają wszystkie nasze wymogi jakości. Ponadto, w czasie
realizacji praktyk zawodowych przez Państwa grupy, euroMind zobowiązuje się
do systematycznej kontroli rodzin w celu sprawdzenia czy uczestnicy mają
zapewniony najwyższy standard zakwaterowania.
Prywatne apartamenty (Wyżywienie we własnym zakresie)
euroMind oferuje zakwaterowanie w prywatnyych apartamentach w samym
centrum miasta. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w dwuosobowych pokojach z
dostępem do kuchni, gdzie będą mogli przygotować

posiłki we własnym

zakresie.
Hotel w historycznym centrum Jaén (Pełne/Niepełne wyżywienie)
euroMind oferuje zakwaterowanie w nowo powstałym hotelu, znajdującym się w
historycznym centrum Jaén.
Przy wyborze tej opcji, grupy zostaną zakwaterowane w pokojach dwuosobowych
z

łazienką.

Ponadto,

został

hotel

zaprojektowany

z

uwzględnieniem

szczegółowych kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych!
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Pakiet zajęć społeczno-kulturalnych
Naszym głównym i najważniejszym celem w euroMind jest sprawienie, aby pobyt Państwa grupy w Andaluzji
należał do niezapomnianych! Z tego względu euroMind przewidziało w swojej ofercie pakiet społeczno-kulturalny
obejmujący następujące usługi:

Zestaw informacyjny
Przed przyjazdem Państwa grupy do Jaén zespół euroMind prześle wszystkim
uczestnikom zestaw informacyjny zawierający wszystkie przydatne informacje
na temat miasta.

Noc Tapas
Noc Tapas stanowić będzie część Sesji Powitalnej. Uczestnicy będą mieć
wspaniałą możliwość skosztowania typowej hiszpańskiej kuchni w jednym z
najbardziej tradycyjnych karczm jaeńskich.

Dwie jednodniowe wycieczki
euroMind zorganizuje dwie jednodniowe wycieczki do
dowolnie wybranych miast andaluzyjskich, takich jak:
Ubeda & Baeza, Granada, Córdoba, Sevilla, Málaga, Cazorla
or Sierra Nevada. Grupom będzie towarzyszył członek
zespołu euroMind.

Cztery zajęcia kulturalne w Jaén i okolicy
Dodatkowo euroMind zorganizuje 4 zajęcia kulturalne, takie jak:
wizyta w majestatycznej Katedrze Jaén, spacer z przewodnikiem po mieście i
łaźniach arabskich, wymiana językowo-kulturowa z młodzieżą z Jaén,
koncerty, zakupy na tradycyjnym rynku na świeżym powietrzu, zajęcia
sportowe, wyprawa na łono natury…

Zajęcia promujące projekt
Przy realizacji każdego z projektów zaoferujemy jego uczestnikom realizację
zadania w grupie, którego celem będzie promocja projektu. Proponujemy między
innymi: stworzenie strony internetowej/bloga, założenie grupy na Facebooku,
konkurs fotograficzny, stworzenie wideo lub spotu promocyjnego .
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Cennik
Wsparcie przy tworzeniu projektu

Cena

Doradztwo w zakresie dostępnych projektów mobilności, planowanie i rozwijanie projektu,
przygotowanie listów intencyjnych, organizacja wizyty przygotowawczej (aplikacja)

Gratis

Zapewnienie praktyk, monitoring & administracja

Cena

Rozmowa telefoniczna lub przez program Skype z uczestnikami projektu przed ich przyjazdem do
Hiszpanii. Zapewnienie wysokiej jakości praktyk zawodowych. Tutoring, monitoring i całodobowa
dostępnośd zespołu euroMind w razie nagłych wypadków. Raport koocowy, certyfikaty i koszty
administracyjne.

150 €

Kurs języka i kultury hiszpańskiej

Cena

Przygotowanie językowe połączone z zajęciami na temat kultury & tradycji
hiszpaoskich. Zajęcia przeprowadzane przez wykwalifikowanego natywnego
nauczyciela j. hiszpaoskiego.

20 godzin
25 godzin

175 €
200 €

Cena

Transport z/na lotnisko
Odbiór z lotniska, transport do miejsca zakwaterowania naszymi
prywatnymi środkami transportu w towarzystwie jednego z członków
zespołu euroMind. Cena obejmuje transport z/na lotnisko.

Granada Airport
Málaga Airport
Sevilla Airport
Madrid Airport

60 €
80 €
80 €
90 €

Cena

Zakwaterowanie

1 tydzieo

Host Family – dokładnie wyselekcjonowane rodziny hiszpaoskie
spełniające wszystkie standardy jakości. Cena obejmuje regularną
kontrolę w domach rodzin goszczących.

Pełne wyżywienie

240 €

Prywatne apartamenty – usytuowane w centrum miasta apartamenty
z dwuosobowymi pokojami i dostępem do kuchni.

Wyżywienie we
własnym zakresie

90 €

Hotel – hotel z dwuosobowymi pokojami, każdy z osobną łazienką.
Uwaga: w przypadku gości powyżej 26 roku życia i w przypadku
indywidualnego zakwaterowania występuje dodatkowa opłata.

Śniadanie
Śniadanie & lunch
Pełne wyżywienie

210 €
270 €
310 €

Pakiet zajęć społeczno-kulturalnych

Cena

W skład pakietu wchodzą: zestaw informacyjny + 2 wycieczki do dowolnie wybranych miast
andaluzyjskich w towarzystwie członka zespołu euroMind. (Cena nie obejmuje biletów
wstępu do obiektów zabytkowych.) + noc tapas + 4 zajęcia kulturalne + zajęcia obejmujące
promocję rezultatów projektu.

200 €

* Każda z podanych cen stanowi opłatę za jednego uczestnika projektu.
* Informujemy, że powyższe ceny dotyczą grup liczących co najmniej 5 osób.
* Powyższe ceny zawierają podatek VAT.
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