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Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach 
Śląskich od 2002 roku organizuje staże 
zagraniczne dla osób bezrobotnych w ramach 
programu Leonardo da Vinci.  W tym okresie 
zrealizowano 15 projektów; 10 dotyczących 
staży zawodowych, 4 dotyczące wymiany 
doświadczeń i 1 partnerski. Wzięło w nich 
udział blisko 600 osób. Budżet wspólny dla 
tych projektów wyniósł blisko 1.5 mln. Euro.



Projekt skierowany do:

 Osób do 35 roku życia

 Bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
urzędzie pracy z trenu 
województwa śląskiego

 Osób zainteresowanych 
podniesieniem 
kwalifikacji zawodowych 
lub nabyciem nowych



Projekt składa się z dwóch części:

- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

na terenie kraju (20 godzin z doradcą 
zawodowym i 76 godzin zajęć 
językowych),

- staż w niemieckich firmach w Bad 
Freienwalde (9 tygodni).



Uczestnicy mają możliwość wyboru 
jednego z 21 zawodów:
 kucharz
 barman
 kelner
 piekarz
 cukiernik
 rzeźnik
 ogrodnik
 florysta
 pracownik ogólnobudowlany
 pracownik robót 

wykończeniowych
 cieśla budowlany

 stolarz meblowy
 mechanik samochodowy
 mechatronik
 elektryk
 elektryk samochodowy
 monter instalacji 

sanitarnych
 opiekun społeczny
 przedszkolanka
 spawacz
 pracownik obsługi ruchu 

turystycznego



Partner w projekcie: 
Berufsbildungsverein 
Eberswalde e.V.
firma usługowo 
szkoleniowa 
świadcząca usługi 
m. in. dla 
niemieckich urzędów 
pracy.



W ramach pobytu uczestnicy mają zapewnione:

- transport,

- zakwaterowanie,

- pełne wyżywienie,

- przejazdy do pracy,

- ubezpieczenie,

- kieszonkowe,

- wycieczki krajoznawcze.



Cele programu Leonardo da Vinci

wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego 
w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans 
na zatrudnienie oraz uczestnictwa w europejskim rynku pracy;

wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, 
instytucjach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia 
zawodowego; 

zwiększanie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego oraz 
mobilności dla pracodawców i poszczególnych osób oraz ułatwianie 
mobilności pracujących praktykantów.





Efekty stażu: 

- Podniesienie kwalifikacji zawodowych

- Nabycie nowych kwalifikacji

- Doświadczenie zawodowe

- Znajomość języka niemieckiego

- Dokumenty: Certyfikat i Europass



Europass – korzyści:

 potwierdzenie odbycia praktyki zagranicznej według 
uznanych standardów na poziomie europejskim,

 dla osób bez kwalifikacji – jedyne świadectwo 
umiejętności zawodowych,

 dla osób zmieniających zawód – dokument 
potwierdzający przekwalifikowanie się, 

 dodatkowy atut przy poszukiwaniu pracy w kraju 
i za granicą,



Europass – korzyści c.d.:

 dokument wzbogacający portfolio zawodowe -
wyróżniający osobę spośród ogółu kandydatów 
ubiegających się o pracę,

 dokument rozpoznawany wśród pracodawców 
zagranicznych,

 pośrednio – potwierdzenie umiejętności praktycznego 
posługiwania się językiem obcym,

 rezultat „miękki” – dowartościowanie, wzrost 
pewności siebie osób o niskim wykształceniu.



Uczestnicy projektu:

I grupa

11 osób

Mieszkańcy - Siemianowic Śl., Dąbrowy Górniczej, 
Jaworzna, Będzina, Piekar Śl., Radzionkowa, 
Tarnowskich Gór, Myszkowa i Zabrza. 

Wybierane zawody – florysta, kucharz, opiekun 
społeczny, pracownik obsługi ruchu turystycznego, 
pracownik ogólnobudowlany i barman.



Uczestnicy projektu:

II grupa

11 osób

Mieszkańcy – Chorzowa, Katowic, Siemianowic 
Śl., Tarnowskich Gór, Tychów i Imielina.

Wybierane zawody – kelner, kucharz, ogrodnik, 
opiekun społeczny, pracownik 
ogólnobudowlany, pracownik robót 
wykończeniowych.



Uczestnicy projektu:
III grupa
16 osób
Mieszkańcy – Chorzowa, Siemianowic Śl., Gliwic, 

Zabrza, Katowic i Bytomia.
Wybierane zawody – elektryk samochodowy, 

florysta, kelner, kucharz, mechatronik, 
opiekun społeczny, pracownik obsługi ruchu 
turystycznego, pracownik robót 
wykończeniowych, przedszkolanka i spawacz.



Ogród profesji – podsumowanie:

- wyjazd 3 grup,

- udział w projekcie 38 beneficjentów,

- wartość projektu – 112 120,00 Euro.



Leonardo da Vinci – plany na  rok 2014.

Tytuł projektu: „Euro-fachowcy – osoby 
bezrobotne na stażu w Niemczech”

21 zawodów

46 uczestników

Budżet projektu – 129 338.00 Euro.
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