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Starostwo Powiatowe w Myszkowie 14.03.2012 roku  podpisało umowę partnerską  

z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację projektu pt. „Mam zawód mam pracę  

w regionie” realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki.  

Łączne dofinansowanie przyznane dla Powiatu Myszkowskiego wynosi    

1 020 138,06  zł. 

„Mam zawód mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia  

i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie ze Śląskim 

Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach powiatu z terenu 

województwa śląskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 70 789 311,10 zł. 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek 

kształcenia zawodowego w województwie śląskim. 

Okres realizacji: lata   2011-2014. 

Łącznie w projekcie weźmie udział 14077 uczniów ze  szkół z terenu województwa śląskiego, 

w tym z powiatu myszkowskiego – min. 226 uczniów. Zaplanowane działania  

w projekcie to: 

•   udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego  

i indywidualnego; 

•   zajęcia wyrównawcze; 

•   zajęcia dodatkowe i  pozaszkolne; 

•   kursy certyfikowane m.in. prawo jazdy, z obsługi programów komputerowych; 
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•   praktyki/staże m.in. w branży hotelarskiej, gastronomicznej, mechanicznej, 

informatycznej, elektronicznej; 

•   wizyty studyjne u pracodawców; 

•   doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach 

zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji. 

  

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z kursów on-line, 

dostępnych na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie e-learningowej.  

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” będzie realizowany w następujących 

szkołach: 

–       Zespół Szkół nr 1  w Myszkowie, 

–        Zespół Szkół w Żarkach,  

–        Zespół Szkół nr 2  w Myszkowie; 

  

Rekrutacja uczestników do projektu  planowana jest we wrześniu 2012 roku.  

W sprawach dotyczących naboru uczniowie mogą kontaktować  się ze szkolnymi 

koordynatorami,  wyznaczonymi  przez dyrektora danej szkoły. 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można otrzymać w biurze projektu z 

siedzibą w Starostwie Powiatowym w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, pok.8 (pon., śr., pt.) 

nr tel.34/315 91 57 lub 34/315 91 14, 34/315 91 74. 

  


