Letter of Intent
pomiędzy
Evang.Luth.Diakoniewerk Neuendettelsau KdöR
reprezentowaną przez Pana Rektora Dr Mathiasa Hartmanna
zwaną dalej „Diakonią Neuendettelsau”
oraz
Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
reprezentowanego przez Panią Dyrektor Marię Dłucik
zwaną dalej „JCKZiU”

Umowa
Diakonia Neuendettelsau (Niemcy) i JCKZiU (Polska), deklarują podjęcie współpracy
w zakresie kształcenia oraz rozwijania kontaktów pomiędzy słuchaczami, nauczycielami
i pracownikami Stron umowy na wszelkich polach aktywności edukacji zawodowej.
Niniejsze porozumienie ma charakter inicjujący współpracę i nie pociąga bezpośrednio
zobowiązań prawnych.
1. Partnerzy
Diakonia Neuendettelsau została założona przez ewangelickiego pastora Wilhelma Löhe
w 1854 roku, jako dom dla diakonis (pracownic diakonalnych), obecnie funkcjonuje jako
Diakonia o prawnej formie przedsiębiorstwa na prawach publicznych. Dla różnych obszarów
działalności zostały utworzone poszczególne filie. Diakonia Neuendettelsau jest jedną
z największych dostawców usług w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w Niemczech.
Łączenie wartości chrześcijańskich, profesjonalizmu i gospodarności stanowi podstawę
naszego sukcesu.
Opieka i pielęgnacja w Diakonii Neuendettelsau kieruje się chrześcijańskim obrazem
człowieka oraz diakonalnym powołaniem. Postrzegamy człowieka, jako osobowość
o indywidualnej drodze życia na tle jego własnych socjalnych, kulturowych i religijnych
korzeni. Do diakonalnej misji należy również okazywanie szczególnego szacunku wobec ludzi
starych.
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a proponowanie im wsparcia, zachęty i wyręczenia (odciążenia) postrzegamy, jako nasze
ważne zadanie w pracy z seniorami.
JCKZiU powstało 1 stycznia 2016 roku. W skład JCKZiU weszła Szkoła SOCIUS, która
obchodziła w ubiegłym roku jubileusz 10-lecia swojego istnienia, oraz Akademia Dialogu
i TaMa.
Szkoła SOCIUS bezpłatnie kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej
w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodach Asystent osoby niepełnosprawnej,
Opiekun medyczny, Opiekun osoby starszej i Technik masażysta. Sprawuje doraźną opiekę
w środowisku zamieszkania pacjenta w mieście i regionie. Szkoła SOCIUS posiada
Certyfikowany Ośrodek Egzaminacyjny, upoważniony do przeprowadzania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Słuchacze
placówki cieszą się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Szkoła SOCIUS
ma siedziby w miastach Chorzowie i Mysłowicach.
W ramach Akademii Dialogu, JCKZiU prowadzi kształcenie ustawiczne dorosłych dla różnych
grup zawodowych w formie szkoleń, kursów, warsztatów itp.
TaMa zajmuje się poradnictwem zawodowym, specjalistycznym i rodzinnym.
JCKZiU jest nowocześnie wyposażoną placówką edukacyjną z akademicką kadrą
wykładowców i doświadczonych praktyków oraz szeroko rozwiniętą współpracą lokalną,
regionalną, krajową i międzynarodową.
2. Koncepcja współpracy
Strony określają następujący przewidywany zakres współpracy:
a) współpracę w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
b) współpracę w zakresie kształcenia dualnego, przy współpracy z Senior Residence
w Katowicach,
c) wzajemną organizację i przeprowadzanie zawodowych praktyk i staży dla słuchaczy
i absolwentów
d) wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia specjalistycznego .
e) certyfikację dyplomów przez Diakonię dla uczestników kształcenia zawodowego,
ustawicznego oraz specjalistycznego organizowanego przez partnerów,
f) realizację projektów międzynarodowych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań,
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h) wykłady i odczyty dla uczniów, studentów i słuchaczy oraz wspólne konferencje
problemowe,
i) rozwój innych form współpracy ustalonych przez obie Strony.
3. Klauzula poufności i wyłączności
a) Strony podpisujące umowę potwierdzają, że pozyskane w związku z powyższym
Letter of Intent informacje, użyte będą wyłącznie do celów zawartych w umowie
oraz, że poufne informacje instytucji nie będą dostępne osobom trzecim, by nie
służyły celom innym niż w umowie. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji
ogólnodostępnych, niezależnie wypracowanych lub uzyskanych zgodnie z prawem
przez osoby trzecie.
b) Obie strony podpisujące umowę zastrzegają sobie wyłączność w realizacji projektu,
do czasu podjęcia decyzji o jego realizacji.
4. Dalsze porozumienia

a) Powyższy Letter of Intent nie stanowi zobowiązania by dany Projekt zrealizować. Obie
strony mają prawo w każdym czasie i bez podania powodów odstąpić od Projektu
i zrezygnować ze współpracy. Odstąpienie należy podać w formie pisemnej.
b) Porozumienie nie niesie za sobą żadnych bezpośrednich zobowiązań finansowych
dla stron. Każda ze stron ponosi koszty własne jak i doradców we własnych zakresie.
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