Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS)
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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Powiat

Bydgoszcz

Tytuł projektu

„Dzisiaj staż, jutro
praca"

Wartość
całkowita
projektu

4 781 481,50

Całkowite
dofinansowan
ie

Opis projektu

4 303 333,35

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy
poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w
przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Wsparciem objętych zostanie 1568
uczennic i uczniów oraz 20 opiekunów staży i praktyk. Grupę docelową stanowią uczniowie 14 bydgoskich placówek
prowadzących kształcenie
zawodowe: ZS Chemicznych, ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych nr 2, ZS Elektronicznych, ZS
Budowlanych, ZS Drzewnych, ZS Mechanicznych nr1, ZS Handlowych, ZS nr 12, ZS EkonomicznoAdministracyjnych, ZS Gastronomicznych, ZS Spożywczych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 6 Specjalna, ZS nr 1
uczący się w 67 zawodach.
Wezmą oni udział w wysokiej jakości stażach i praktykach organizowanych w okresie wakacji letnich w roku 2019,
2020, 2021, 2022 i 2023 służących podniesieniu umiejętności praktycznych. Wymiar praktyk wyniesie 4 tygodnie (160
godzin). Staże i praktyki realizowane będą na podstawie programów opracowanych przez nauczycieli i dyrektorów
szkół we współpracy z pracodawcami, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczniów. Pracownicy firm,
którzy pełnić będą funkcję opiekunów staży i praktyk, podniosą swoje kompetencje pedagogiczne poprzez
uczestnictwo w kursach.
Uczestnictwo w stażach i praktykach umożliwi uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego, pogłębienie wiedzy,
zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, co ułatwi uczniom rozpoczęcie
kariery zawodowej. Organizacja kursów dla opiekunów podniesie jakość staży i praktyk realizowanych w
przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zaangażowanie pracodawców w proces
kształcenia praktycznego i umożliwi kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z
zapotrzebowaniem danej firmy.
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Toruń

Bydgoski Zakład
Doskonalenia
Bydgoszcz
Zawodowego
Stowarzyszenie
OświatowoTechniczne

„Dobry zawód - dobry
staż”

„AKCJA !!! Stażowa
mobilizacja!"

977 487,50

833 662,50

879 738,75

Projekt skierowany jest do uczniów toruńskich szkół kształcących w zawodach: technik informatyk, technik programista,
technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik informatyk,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych kompetencji zawodowych i
doświadczenia zawodowego poprzez udział
w stażach realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest zwiększenie szans na
rynku pracy 255 uczniom 3 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w zakresie realizacji staży do września 2023 roku. Grupę docelową stanowią uczniowie szkół: Technikum nr 5 w Zespole
Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu 100 osób (5K, 95M),
Technikum nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu - 55 osób (38K/17M), Technikum nr 13 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, - 100 osób (20K, 80M).
Uczniowie odbywać będą wysokiej jakości staże zawodowe w wym.150 godzin. Otrzymają stypendium 1500 zł
wypłacane za 150 zrealizowanych godzin. Zawarta zostanie pisemna umowa między stronami zaangażowanymi w
realizację stażu zawodowego (pracodawca,
uczestnik/rodzic, szkoła). Program zawierał będzie konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, które
osiągnie uczestnik), treści edukacyjne, zakres obowiązków stażysty, a także harmonogram realizacji. Pracodawca
udostępni warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, przeszkoli stażystów pod względem bhp, ppoż i reg. pracy,
zapewni odzież roboczą, wyznaczy opiekuna.

750 296,25

Celem projektu jest stworzenie uczniom szkół zawodowych możliwości zdobycia doświadczenia, nabycia, podniesienia
lub uzupełnienia umiejętności praktycznych oraz wzmocnienie im zdolności do zatrudnienia. Wsparciem objętych
zostanie 258 uczennic i uczniów z 5 szkół zawodowych: z Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego, Szkoły Technicznej w Kołaczkowie, Szkoły Techniczna w Mroczy, Szkoły Technicznej w Aleksandrowie
Kujawskim, Szkoły Technicznej w Chełmnie. Uczestnicy wezmą udział w wysokiej jakości stażach i praktykach
organizowanych w okresie wakacji letnich oraz weekendowo w roku 2019, 2020, 2021, służących podniesieniu
umiejętności praktycznych. W ramach projektu planuje się staże w branży: informatycznej, logistycznej i transportowej.
Uczestnicy będą mieli możliwość wyboru czasu, w jakim odbędą staż z założeniem, że czas trwania każdego ze stażu
wynosić będzie 150 h. Z tytułu odbytego stażu uczniom przysługiwać będzie stypendium stażowe wypłacane po
przepracowaniu pełnego okresu stażu.

