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2 stycznia 2019r. rozpoczęliśmy realizacje nowego projektu  

Zawód to podstawa 2! 

Wartość projektu to 963 830,00 zł  
Projekt współfinansowany jest  

z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez  

podniesienie umiejętności praktycznych i uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez 

95 uczennic i 35 uczniów oraz 6 nauczycielek Technikum w ZS Nr 3 w Skierniewicach  

w okresie 24 miesięcy. Rezultaty projektu:130 uczniów podniesie swoje umiejętności 

praktyczne przez udział w stażach u pracodawcy, 120 osób zwiększy umiejętności zawodowe 

poprzez udział w kursach  i warsztatach zawodowych, 40 osób podniesie umiejętności 

dotyczące wejścia na rynek pracy, 50 osób podniesie umiejętności kluczowe i uniwersalne 

niezbędne na rynku pracy,  6  nauczycielek podniesie kompetencje zawodowe.   

Grupę docelową stanowi młodzież I, II, III i IV klas (16-19 lat) 4-letniego technikum 

kształcącego w zawodzie: technik ekonomista (30os/20K), hotelarstwa (45os/37K), żywienia i 

usług gastronomicznych (55 os/38K) oraz 6 nauczycielek przedmiotów ekonomicznych, 

żywienia i hotelarskich (razem 136 os,74% K) 

 

W ramach projektu planujemy doposażenie szkolnych pracowni  w sprzęt 

gastronomiczny, hotelarski i IT, staże dla 130 uczniów (stypendium stażowe 

1800 zł+ zwrot kosztów dojazdu)  oraz warsztaty i kursy: 

 Barman 

 Barista 

 Obsługa kas fiskalnych 

 Kasjer walutowo-złotowy 

 Carving 

 Kelner doradca 

kulinarnym 

 Dietetyka 

 Księgowość w małej 

firmie 

 Płatnik 

 Florystyka 

 Event manager 

 Język angielski zawodowy 

 Kuchnia wegetariańska 

 Egzotyczne dodatki w 

tradycyjnych potrawach 

 Planowanie diety w 

żywieniu zbiorowym 

 Pieczenie chleba 

 Dekorowanie tortów 

 Wielokulturowość w 

kuchni i na stole 

(warsztaty herbaciane i 

przyprawowe) 

 Koło kuchnia regionalna 

 Zajęcia przygotowawcze 

do egzaminu na 

kwalifikacje 

 Warsztaty Spadochron 

 Jak pomyślnie przejść 

rozmowę kwalifikacyjną? 

 Pomysłowe cv i list 

motywacyjny (e-learning) 

 Fakultety z matematyki 

dla maturzystów 

 Kurs e-urzędnik
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