W ramach projektu „Młode kadry naszą przyszłością”, który współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, zdiagnozowane zostały potrzeby szkół
i placówek zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Jego
realizacja wpłynęła na podniesienie jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe ze współpracy z otoczeniem, a w szczególności z pracodawcami oraz
rozszerzenie wiedzy dla uczniów. Jego realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. W tym okresie 165
uczniów skorzystało z płatnych staży/praktyk u lokalnych pracodawców, za które otrzymali
stypendium w wysokości 1 480,00 zł. Kolejna formą wsparcia było 469 kursów zawodowych oraz
doradztwo edukacyjno-zawodowe. Formy wsparcia otrzymało 327 uczniów.
W projekcie wzięli udział uczniowie:


Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

W okresie realizacji projektu 27 młodych ludzi ukończyło staże/praktyki, doradztwo edukacyjnozawodowe zrealizowane zostało przez 66 uczniów biorących udział w projekcie, a kursy tj. Kurs:
F-gazy urządzenia stacjonarne – kat. I, Kurs: Solid Edge, Kurs programowania, obsługi i
konserwacji sterowników PLC, Kurs: ślusarsko – pomiarowy, Kurs spawania stali niestopowych
elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG), Kurs spawania stali niestopowych
elektrodami otulanymi, Kurs Analiza klasyczna i instrumentalna w ocenie jakości komponentów
środowiska ze wskazaniem źródeł zanieczyszczeń, Kurs – Elementy zapewniania jakości badań w
laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidacji/rewalidacji metod analitycznych oraz
Kurs na uprawnienia elektryczne: Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Zostały przeprowadzone w sumie 102 kursy dla
uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”


Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim;

W sumie w trakcie 3 lat szkolnych zaoferowano uczniom 40 miejsc stażowych, kursów zostało
zorganizowane 108 dla uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością” zostały im
zaproponowane szkolenia/kursy tj.: Strony www i animacje – Dreamwaver i Falsh, Szkolenie z
zakresu fotowoltaiki (na instalatora),Kurs operatora koparki jednonaczyniowej o pojemności
naczynia do 0,8m3, Szkolenie Sketchup Pro, Kurs Photoshop + CorelDraw + Illustrator, Kurs
spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG), Kurs
spawania stali niestopowych elektrodami otulanymi, Kurs na uprawnienia elektryczne:
Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Natomiast
doradztwo edukacyjno-zawodowym zostały zrealizowane przez 85 uczniów.


Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim;

W trakcie realizacji uczestnikom projektu zostało zaproponowane łącznie 266 form wsparcia, z
czego 55 uczniów skorzystało z płatnych stażach/praktykach, 89 osób uczestniczyło w doradztwie
edukacyjno – zawodowym. Kolejną formą wsparcia były certyfikowane kursy zawodowe
powiązane z kierunkiem kształcenia. Kursów tych odbywało się 122 dla uczniów biorących udział
w projekcie. Uczniowie mieli okazję pracować na innych programach finansowo- księgowych
poprzez uczestnictwo w kursie obsługi programów finansowo-księgowych. Swoje umiejętności

mogli pogłębiać w kursach jak np.: Kurs kelnerski I stopnia, Doradca dietetyczny (żywieniowy),
Kurs baristy, barmański I stopnia i sommelierski, Doskonały Recepcjonista – szkolenie dla
pracowników recepcji hotelowej, Kurs Photoshop + CorelDraw + Illustrator, Nowoczesne techniki
sprzedaży oraz Specjalista do spraw turystyki. Mamy nadzieję, że absolwenci wyżej
wymienionych form wsparcia poszerzyli swoje wiedzę i umiejętności dzięki czemu będą mogli
łatwo znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.


Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach;

Uczniowie tej szkoły mieli możliwość ukończenia minimum dwóch kursów zawodowych lub
kursu połączonego z odbywaniem staż/praktyki zawodowych u lokalnych pracodawców.
Uczniowie uczestniczyli w takich kursach jak np. Kurs fotografii ślubnej i nocnej, Kurs kelnerski I
stopnia, Doradca dietetyczny (żywieniowy), Kurs baristy, barmański I stopnia i sommelierski, kurs
fotografii beaty i portret dla zaawansowanych, Szkolenie Zarządzanie i Obrót Paletami w
Standardzie EPAL, UIC, EUR, Kurs Photoshop + CorelDraw + Illustrator, Tworzenie stron www i
animacji – Dreamweaver i Flash, Kurs ślusarsko – pomiarowy, Nowoczesne techniki sprzedaży.
Wyżej wymienione wsparcie w sumie wyniosło 81. Doradztwo zawodowe zostało zorganizowane
dla 43 uczniów. Łącznie w projekcie uczestniczyło 43 uczestników, a formy wsparcia udzielono
142.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie:

Uczniowie objęci projektem mieli możliwość skorzystania z takich form wsparcia jak: doradztwo
edukacyjno - zawodowe, odpłatne staże/praktyki u lokalnych pracodawców oraz różnego rodzaju
kursach zawodowych tj. Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów
aktywnych (MAG), Kurs spawania stali niestopowych elektrodami otulanymi, Kurs przedłużania
i zagęszczania włosów, Tworzenie stron www i animacji – Dreamweaver i Flash, Kurs Photoshop +
CorelDraw + Illustrator oraz Kuru zasady działania analizatora spalin z dymomierzem. W sumie
powyższe form wsparcia w sumie wysiało 85.


W Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie projekt był realizowane przez trzy lata w tym okresie
udzielono 28 form wsparcia. Uczestniczyli oni w zajęciach z doradztwa edukacyjna –
zawodowego, płatnych staży/praktyk oraz mieli oni możliwość wzięcia udziału kursach
zawodowych tj.: Kurs na uprawnienia elektryczne: Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV , Kurs spawania stali niestopowych elektrodą
topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG), Kurs spawania stali niestopowych elektrodami
otulanymi, Kurs ślusarsko – pomiarowy.

Dzięki udziałowi w oferowanych formach wsparcia młodzież wyżej wymienionych szkół miała
możliwość podniesienia swoich kompetencji i wzbogacić kwalifikacje zawodowe oraz poszerzenia
swojej wiedzy o możliwościach poruszania się po rynku pracy. Ponadto osoby uczestniczące w
stażach / praktykach zawodowych, uczestnicy zdobyli doświadczenie w naturalnych dla danego
stanowiska pracy warunkami. Projekt „Młode kadry naszą przyszłością” istotnie przyczynił się
pogłębienia współpracy uczniów z lokalnym rynkiem pracy.

