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Powiat Myszkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  
pt. „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” 
 
Cel projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wzrost poziomu 

kompetencji i umiejętności zawodowych 270 uczniów/uczennic (95K i 175M) szkół branżowych 

i techników w okresie 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r. Realizacja celu głównego będzie wynikać  

z osiągniętych celów szczegółowych: 

a) zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

b) zwiększenie dostępu do bezpłatnych form wsparcia podnoszących kwalifikacje zawodowe ; 

c) zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez nabycie nowych, praktycznych 

umiejętności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych. 

Wartość projektu: 2 208 161,00 PLN 

                                                                                                  Rzeczpospolita 

                                                                                          Polska 



 

Projekt „Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Beneficjent: Powiat myszkowski 

 

Informacje dotyczące realizacji projektu pn. 

„Doświadczenie zawodowe szansą na zatrudnienie” 

Okres realizacji od 01.09.2018 r. do 31.08.2021 r..  

Wartość dofinansowania wynosi: 2 208 161,00 PLN 

Wkład własny Powiatu Myszkowskiego to: 116 219,00 PLN 

Celem główny projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego  

w Powiecie Myszkowskim poprzez wzrost poziomu kompetencji i umiejętności 

zawodowych 270 uczniów/uczennic (95K,175M) szkół branżowych i techników. 

Realizacja celu głównego będzie wynikać z osiągniętych celów szczegółowych: 

a) zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego określającego 

indywidualną ścieżkę kariery, 

b) zwiększenie dostępu do bezpłatnych form wsparcia podnoszących kwalifikacje 

zawodowe poprzez udział w szkoleniach miękkich, 

c) zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez nabycie nowych, 

praktycznych umiejętności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych. 

Realizacji projektu podzielona jest na trzy zadania, które będą realizowane  

w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie oraz w Zespole Szkół im. T. Kościuszki  

w Żarkach w ramach kosztów bezpośrednich: 

Zadanie 1 Blok doradztwa edukacyjno – zawodowego, w skład którego wchodzą 

trzy szkolenia z: 

a) doradcą zawodowym; 

b) psychologiem; 

c) pedagogiem; 

Zadanie 2 Blok szkoleniowy na kwotę, w skład którego wchodzą trzy szkolenia z: 

a) Aktywne poszukiwanie pracy, 
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b) Autoprezentacja, 

c) Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

Zadanie 3 Blok praktycznej nauki zawodu na kwotę, w tym wkład własny 

Powiatu, w skład którego wchodzą: 

a) Wypłata stypendiów stażowych dla uczniów/ uczennic, 

b) Organizacja praktyk i staży zawodowych (refundacja kosztów Pracodawców). 

 

Projekt będzie obejmował 270 uczniów/uczennic (95K,175M) z poszczególnych klas 

techników i szkół branżowych, tj. z Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego  

w Myszkowie oraz z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, które kształcą  

w zawodach: 

a) technik mechatronik 40 osób; 

b) technik logistyk 30 osób; 

c) technik elektryk 5 osób; 

d) technik ekonomista 30 osób; 

e) technik pojazdów samochodowych + szkoła branżowa 30 osób; 

f) technik budownictwa + szkoła branżowa 5 osób; 

g) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5 osób; 

h) technik usług fryzjerskich + szkoła branżowa 25 osób; 

i) technik hotelarstwa 15 osób; 

j) technik informatyk 35 osób; 

k) technik żywienia i usług gastronomicznych 35 osób; 

l) technik organizacji reklamy 15 osób. 

Niniejszy projekt skierowany jest również do pracodawców, którzy zdecydują się na 

przyjęcie ucznia/uczennicy kształcących się na danym kierunku. W zamian za 

podjętą współpracę oferujemy: 

a) zwrot kosztów szkolenia stanowiskowego BHP i p.poż.; 

b) zwrot kosztów ubezpieczenia NNW; 
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c) zwrot kosztów zakupu odzieży roboczej (w zależności od specyfiki danej 

branży); 

d) zwrot kosztów materiałów zużywalnych, na danym stanowisku przez 

stażystę; 

e) zwrot kosztów opiekuna stażysty. 

Z strony pracodawcy oczekujemy: 

a) stworzenie miejsca pracy celem nabycia przez stażystę odpowiednich 

kwalifikacji; 

b) umożliwienie odbycia stażu uczestnikowi projektu w liczbie min. 150h, 300h 

lub 450h (do wyboru przez uczestnika stażu); 
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