Regulamin rekrutacji kandydatów do procesu walidacji kwalifikacji
Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

§1 Postanowienia ogólne
1.

Regulamin określa ogólne warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do procesu walidacji
w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji (dalej: KIRE).
2. Postanowienia niniejszego regulaminu opierają się na zasadach przystąpienia do procesu walidacji
wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia
kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. 2018 poz. 1279).

§2 Warunki przystąpienia do procesu walidacji
1.

Warunkiem przystąpienia do procesu walidacji kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci
i młodzieży” jest:
1) Posiadanie wykształcenia wyższego (kwalifikacja pełna z poziomu 6 PRK) z obszaru dziedzin:
a. nauk społecznych
b. nauk medycznych
c. nauk o zdrowiu
2) Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą
potwierdzone zaświadczeniem.
3) Odbycie szkolenia treningowego mającego na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości
własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin (potwierdzone
zaświadczeniem), w jednym z następujących typów szkoleń lub treningów:
a. grupy Balinta;
b. trening interpersonalny;
c. praca z geogramem.
2. Przystąpić do procesu walidacji może tylko osoba, która spełniła warunki rekrutacji.

§3 Termin rekrutacji
1.

Rekrutacja odbywa się w terminie od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrrr

§3 Tryb składania dokumentów
1.

Kandydaci spełniający warunki przyjęcia opisane w paragrafie 4, wysyłają zgłoszenie za pomocą
witryny internetowej https://kire.pl/, na której wypełniają zgłoszenie online oraz dostarczają
dokumenty:
a. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
b. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy
z rodziną lub z dziećmi i młodzieżą.
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c. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia treningowego (§2, pkt.1 ppkt. 3).
d. Opis przypadków odnoszących się do pracy z co najmniej 3 pacjentami niepełnoletnimi.
2. Weryfikacji dostarczonych dokumentów dokonuje Opiekun procesu walidacji w terminie do 2 dni od
daty zakończenia rekrutacji.
3. Informacje dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnej konieczności
uzupełnienia dokumentów przekazywane są drogą elektroniczną.

§4 Opłata za przystąpienie do procesu walidacji
1.

Udział w procesie walidacji jest płatny. Informacje o kosztach i opłatach znajdują się na stronie
www.kire.pl
2. Kandydaci przystępujący do procesu walidacji zobowiązani są uiścić opłatę walidacyjną do 5 dni
przed terminem rozpoczęcia walidacji.
3. Opłata powinna być wpłacona na numer konta KIRE wskazany na stornie internetowej www.kire.pl.
4. Opłata jest bezzwrotna.

§5 Tryb dokonywania zmian w regulaminie
1. Regulamin rekrutacji oraz zmiany w nim opracowuje Opiekun procesu walidacji.
2. Zapisy regulaminu muszą odpowiadać obowiązującym przepisom prawa dotyczącym prowadzenia
procesu walidacji kwalifikacji Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.
3. Aktualizacja postanowień regulaminu następuje każdorazowo przed jego publikacją i otwarciem
rekrutacji.

§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wprowadza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika ISO.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
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