
 
 
 
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

  

 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
 
W okresie od 01.11.2010 r. do 30.09.2011 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 
(ZSP2) realizuje projekt pn. „Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013). Wartość projektu określona w Umowie o dofinansowanie wynosi 489 846,14 zł, z czego 423 716,91 zł to dofinansowanie, 
natomiast 66 129,23 zł – wkład własny Gminy Krosno. Realizacja wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych (BO) projektu 
zakończyła się w sierpniu 2011 r. 
 
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU  było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP 2 w Krośnie 
poprzez stworzenie i realizację w okresie XI.2010-IX.2011 programu rozwojowego szkoły w obszarze dwóch kierunków 
zawodowych: gastronomicznego i fryzjerskiego oraz podniesienie zdolności 323 uczestników projektu do przyszłego 
zatrudnienia. Cel został osiągnięty – udział w projekcie zakończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia 323 osoby, w tym 
263 dziewczęta (dz) i 60 chłopców (ch). 
Grupę docelową stanowiły uczennice i uczniowie dwóch kierunków - gastronomii (Technik organizacji usług gastronomicznych, 
Technikum w zawodzie kucharz, Kucharz małej gastronomii, Technik handlowiec) i fryzjerstwa  (Technik usług fryzjerskich, 
Fryzjer). Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. 
 
Dzięki realizacji projektu osiągnięto REZULTATY TWARDE: 
1) Wzrost kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu: gastronomii dla 140 BO (86 dz i 52 ch), w tym 
w zakresie: carvingu: 125 BO, tj. 48 dz i 77 ch, umiejętności kelnerskich: 122 BO, tj. 78 dz i 44 ch, umiejętności 
barmańskich: 106 BO, tj. 62 dz i 44 ch i fryzjerstwa : 183 BO, tj. 177 dz i 6 ch, skutkujących zwiększeniem szans na rynku 
pracy, dzięki ukończeniu kursów zawodowych potwierdzonych certyfikatem oraz udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych 
i praktykach zawodowych, 
2) Nabycie wiedzy nt. najnowszych trendów w zawodzie fryzjera i podniesienie kwalifikacji dzięki organizacji wyjazdu 
studyjnego dla 94 BO (93 dz  i 1 ch) z kierunku Fryzjerstwo, 
3) Zwiększenie wiedzy na temat zakładania i prowadzenie własnej firmy potwierdzone zaświadczeniem oraz wzrost kompetencji 
kluczowych wśród 323 BO (263 dz i 60 ch) poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości, 
4) Przyswojenie wiedzy z zakresu planowania własnej kariery zawodowej wśród 323 BO (263 dz i 60 ch) dzięki uczestnictwu 
w doradztwie zawodowym dostosowanym do specyfiki płci, 
5) Uatrakcyjnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły dzięki wdrożeniu 1 programu rozwojowego dla ZSP2 
Osiągnięto REZULTATY MI ĘKKIE takie jak zwiększenie zawodowych i osobistych aspiracji oraz zainteresowania podjęciem 
pracy zawodowej, wzrost wiedza na temat lokalnego rynku pracy, wzrost umiejętności pracy indywidualnej oraz poziomu 
samooceny i zaufania we własne możliwości, a także PRODUKTY  - każdy z BO uczestniczył w 1 godz. indywidualnego 
doradztwa zawodowego, 10 godzinach zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, zorganizowano 1 wyjazd studyjny a zdobycie 
nowych kwalifikacji zawodowych zostało potwierdzone wydaniem 1085 certyfikatów i 676 zaświadczeń. 
W ramach projektu zakupiono m.in. laptop, projektor multimedialny, przenośny ekran do projekcji a także sprzęt i materiały: 
fryzjerskie (2 sauny fryzjerskie oraz materiały do ćwiczeń) oraz gastronomiczne (2 miksery, 2 wózki kelnerskie, 2 komplety 
śniadaniowe i 2 obiadowe, 12 zestawów noży oraz warzywa i owoce do carvingu) oraz 323 podręczniki do nauki 
przedsiębiorczości dla BO. 

 
 
 

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: www.efs.gov.pl 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie: www.pokl.wup-rzeszow.pl 

 
Strona internetowa projektu:  

www.zsp2krosno.pl (podstrona), kontakt: zsp2pokl@gmail.com 


