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Konferencja podsumowującaKonferencja podsumowująca
 realizację projektu realizację projektu

„MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” 



  

Projekt „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą”
jest wdrażany w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Miasta Lublin



  

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach; 

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego.
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Całkowita wartość projektuCałkowita wartość projektu
„„MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą”: MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą”: 

425 506,00 PLN425 506,00 PLN

W tym dofinansowanieW tym dofinansowanie  373 319,68 PLN373 319,68 PLN,,

Wkład własny Gminy Lublin toWkład własny Gminy Lublin to 52 186,32 PLN  52 186,32 PLN (12,26%).(12,26%).
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  Projekt jest realizowany w terminieProjekt jest realizowany w terminie
  od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego 2012 r.od 4 sierpnia 2010 r. do 29 lutego 2012 r.

  przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz 2 zespoły szkół przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz 2 zespoły szkół 
zawodowych:zawodowych:

- - Lubelskie Centrum Edukacji ZawodowejLubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
  im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie,im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie,

- - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie.im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
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Projekt realizowany jest we współpracy Projekt realizowany jest we współpracy 
z z Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki 

LubelskiejLubelskiej..
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Cel główny projektuCel główny projektu

zwiększenie zdolnościzwiększenie zdolności  uczniów Państwowych Szkół uczniów Państwowych Szkół 
Budownictwa i Geodezji w Lublinie i Lubelskiego Centrum Budownictwa i Geodezji w Lublinie i Lubelskiego Centrum 

Edukacji Zawodowej w Lublinie do świadomegoEdukacji Zawodowej w Lublinie do świadomego
  i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodoweji efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej
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Liczba  uczestników projektuLiczba  uczestników projektu

  WARSZTATY Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATY Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJGOSPODARCZEJ

 •  • w warsztatach uczestniczyło 90 uczniów i uczennicw warsztatach uczestniczyło 90 uczniów i uczennic

INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWEINDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
• • doradztwem zawodowym objęto 150 uczniów i uczennicdoradztwem zawodowym objęto 150 uczniów i uczennic

Ogółem w ramach projektu wsparcie otrzymało 240 uczniów i uczennic Ogółem w ramach projektu wsparcie otrzymało 240 uczniów i uczennic 
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W celu podniesienia efektywności realizowanego projektu zakupiono sprzęt oraz W celu podniesienia efektywności realizowanego projektu zakupiono sprzęt oraz 
materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć:materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć:

  
- Sprzęt elektroniczny - Sprzęt elektroniczny – laptopy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne;– laptopy, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne;

--  Pomoce dydaktyczne Pomoce dydaktyczne - program wspomagający zarządzanie firmą, druki i materiały - program wspomagający zarządzanie firmą, druki i materiały 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- - Materiały papiernicze i biuroweMateriały papiernicze i biurowe;;

--  Organizer i teczka na dokumenty Organizer i teczka na dokumenty - dla każdego uczestnika warsztatów - dla każdego uczestnika warsztatów 
z przedsiębiorczości.z przedsiębiorczości.
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  Działania realizowane w ramach projektu:Działania realizowane w ramach projektu:

I. OI. Opracowanie od podstaw programu zajęć dodatkowych „Moja firma”pracowanie od podstaw programu zajęć dodatkowych „Moja firma”
  oraz wdrożenie przygotowanego programu;oraz wdrożenie przygotowanego programu;

Program opracował zespół specjalistów w skład którego weszli:Program opracował zespół specjalistów w skład którego weszli:

- - Nauczyciele Państwowych Szkół Budownictw i Geodezji w Lublinie;Nauczyciele Państwowych Szkół Budownictw i Geodezji w Lublinie;
- - Nauczyciele Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie;Nauczyciele Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie;

- Kadra Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie;- Kadra Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie;
- Przedstawiciel Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.- Przedstawiciel Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.
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••  wdrożenie opracowanego programu zajęć dodatkowych „Moja firma” w Lubelskim wdrożenie opracowanego programu zajęć dodatkowych „Moja firma” w Lubelskim 
Centrum Edukacji Zawodowej oraz Państwowych Szkołach BudownictwaCentrum Edukacji Zawodowej oraz Państwowych Szkołach Budownictwa

  i Geodezji i Geodezji podczas I etapupodczas I etapu

  •   • Modyfikacja opracowanego programu „Moja firma” po ocenie rezultatówModyfikacja opracowanego programu „Moja firma” po ocenie rezultatów
  i działań w projekcie po I etapie wdrażania oraz wdrożenie zmodyfikowanego i działań w projekcie po I etapie wdrażania oraz wdrożenie zmodyfikowanego 

programu w szkołach podczas II etapuprogramu w szkołach podczas II etapu

Łącznie zostało zrealizowanych 180 godz. warsztatów z zakresu zakładaniaŁącznie zostało zrealizowanych 180 godz. warsztatów z zakresu zakładania
  i prowadzenia działalności gospodarczej.i prowadzenia działalności gospodarczej.
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Uczniowie objęci wsparciem z zakresu nauki przedsiębiorczości dodatkowo korzystali Uczniowie objęci wsparciem z zakresu nauki przedsiębiorczości dodatkowo korzystali 
z kursów e-learningowych dostępnych z poziomu platformy e-learningowej oraz z kursów e-learningowych dostępnych z poziomu platformy e-learningowej oraz 
uczestniczyli w wizytach w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki uczestniczyli w wizytach w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki 

Lubelskiej, gdzie zapoznali się z doświadczeniami osób zakładających i prowadzących Lubelskiej, gdzie zapoznali się z doświadczeniami osób zakładających i prowadzących 
działalność gospodarczą.działalność gospodarczą.
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  Działania realizowane w ramach projektu:Działania realizowane w ramach projektu:

II. OII. Objęcie uczniów wsparciem doradcy zawodowego;bjęcie uczniów wsparciem doradcy zawodowego;

Działanie miało na celu  wsparcie uczniów pomocą z zakresu planowania własnej Działanie miało na celu  wsparcie uczniów pomocą z zakresu planowania własnej 
kariery edukacyjnej i zawodowej.kariery edukacyjnej i zawodowej.

Łącznie zostało zrealizowanych 1500 godz. indywidualnego doradztwa Łącznie zostało zrealizowanych 1500 godz. indywidualnego doradztwa 
zawodowego.zawodowego.
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Efektem realizacji projektuEfektem realizacji projektu jest powstanie: jest powstanie:
  - - 90-ciu90-ciu biznesplanów opracowanych przez uczniów objętych wsparciem  biznesplanów opracowanych przez uczniów objętych wsparciem 

z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- 150-ciu- 150-ciu indywidualnych planów działania uczniów objętych wsparciem  indywidualnych planów działania uczniów objętych wsparciem 

z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego, z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego, 
- - 1-go1-go programu zajęć dodatkowych „Moja firma”, który po zakończeniu  programu zajęć dodatkowych „Moja firma”, który po zakończeniu 

realizacji projektu zostanie udostępniony wszystkim szkołom zawodowym realizacji projektu zostanie udostępniony wszystkim szkołom zawodowym 
prowadzonym przez Gminę Miasto Lublin.prowadzonym przez Gminę Miasto Lublin.
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Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!
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