
   
URZĄD PRACY

„Sądeczanin bez granic…” podsumowanie  

 

Dzięki dofinansowaniu z Programu Leonardo da Vinci, 45 osób bezrobotnych z terenu Miasta 

Nowego Sącza odbyło 9-tygodniowe staże u wybranych pracodawców z Bad Freienwalde  

w Brandenburgii (Niemcy) w ramach projektu Miasta Nowego Sącza – Sądeckiego Urzędu Pracy  

w Nowym Sączu pn. „Sądeczanin bez granic – staże zawodowe w Niemczech dla osób 

bezrobotnych”. Celem wyjazdu było zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nabycie nowych lub 

podniesienie posiadanych kwalifikacji i umiejętności w zawodach: kucharz (5 os.), kelner (9 os.), 

barman (2 os.), opiekun osób starszych (12 os.), opiekunka dziecięca (3 os.), mechanik samochodowy 

(8 os), elektromechanik (2os.) oraz murarz (4 os).   

Uczestnicy projektu - dzięki udziałowi w projekcie - wzbogacili swoją wiedzę na temat 

kultury, warunków życia i pracy w Niemczech, funkcjonowania niemieckich zakładów pracy, ich 

kultury organizacyjnej oraz stosowanych technologii, metod i rozwiązań.  Możliwość wymiany 

doświadczeń i umiejętności zawodowych z pracownikami niemieckimi była doskonałą okazją do 

nawiązania nowych kontaktów zawodowych i osobistych. Odbyty staż nie tylko zwiększył potencjał 

zawodowy uczestników, ale również wpłynął pozytywnie na ich rozwój osobisty i zwiększenie 

pewności siebie. Dodatkową korzyścią z odbytego stażu było podniesienie znajomości  

j. niemieckiego w kontekście zawodowym i codziennym oraz zwiększenie otwartości i mobilności 

przestrzennej uczestników.  

Wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas wyjazdu uczestnicy przekazywali podczas badań 

ewaluacyjnych oraz za pośrednictwem sprawozdań i raportów ze staży, które stały się podstawą  

do utworzenia publikacji promującej projekt.  

Na zakończenie udziału w projekcie, wszyscy uczestnicy uzyskali formalne potwierdzenie 

nabytych umiejętności i kompetencji zawodowych. Organizacja Przyjmująca (Stowarzyszenie 

Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V.) wystawiła imienne certyfikaty ukończenia stażu  

- z uwzględnieniem terminu realizacji stażu, programu stażu i zdobytych umiejętności. Po pomyślnym 

ukończeniu i zrealizowaniu programu stażu, uczestnicy otrzymali również certyfikaty Europass – 

Mobilność potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje (w wersji językowej polsko-angielsko-

niemieckiej). Możliwość legitymowania się międzynarodowym dokumentem potwierdzającym 

kwalifikacje niewątpliwie zwiększy ich szanse zatrudnienia na lokalnym i europejskim rynku pracy  – 

z informacji uzyskanych od uczestników wynika, iż po zakończeniu udziału w projekcie pracę 

znalazło prawie 29 % z nich, nie tylko w kraju ale również za granicą. 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz efektów jego realizacji dostępne są na stronie 

www.projekty.sup.nowysacz.pl (zakładka: Zrealizowane projekty/Sądeczanin bez granic).  

 

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 

programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska 

ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za 

sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 

http://www.projekty.sup.nowysacz.pl/

