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Współpracujemy z Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze.
W tym miejscu chciałam podziękować  za współpracę i zaangażowanie Pani dyrektor 

Renacie Rachwał. 



oraz  ze Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. oddział Teplicach 
nad Metují.



Co jest celem projektu ?  

Projekt ma przyczynić się do  wyrównania braków równowagi pomiędzy podażą i popytem 
na rynku pracy, oraz ma promować  kierunki gastronomiczne i wspierać pozostawania 
młodzieży w zawodzie i regionie.

Realizowane działania wspierają zatrudnienie absolwentów kierunków gastronomicznych 
na rynku pracy.



W tym celu utworzony został zespół ekspertów  do którego należą :
nauczyciele, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, urzędy pracy                               
na polsko – czeskim pograniczu. Eksperci określą  priorytety i procedury na rzecz 
poprawy zatrudnienia absolwentów.

Miało miejsce  kilka spotkań ekspertów, niestety z przyczyn pandemii odbywały 

się one  online.





Działania w projekcie:

W ramach projektu powstanie dwujęzyczna publikacja dotyczące zatrudnienia 
absolwentów kierunków gastronomicznych na polsko-czeskim pograniczu.

Jej treść jest opracowywana koncepcyjnie i rzeczowo przez zespół ekspertów we 

ścisłej współpracy ze szkołami średnimi i zawodowymi oraz podmiotami rynku 

pracy w regionie.

Publikacja będzie bezpłatnie udostępniana w wersji online na stronie projektu 

www.karr.pl oraz w wersji papierowej i zostanie przekazana instytucjom 

edukacyjnym i innym podmiotom rynku pracy.

http://www.karr.pl/


Ponadto  w ramach projektu polsko - czeska młodzież spotyka się na  3 dniowych 
warsztatach kulinarnych podczas których poznają tradycyjne przepisy. 



Projekt pomaga  uczniom szkół lepiej się orientować w transgranicznym rynku pracy a 

następnie łatwiej znaleźć pracę w regionie pogranicza.



Projekt ma na celu również kreowanie dobrych kulinarnych wzorców bez względu na 

granice państwowe.



Wspiera działania i współpracę na pograniczu oraz promuje  polską i czeską gastronomie.









Podczas warsztatów są organizowane wizyty studyjne po pięknym regionie Czech 
i Polski.







Podczas warsztatów uczniowie biorą udział w wykładzie z zakresu śniadania świata, oraz 
turystyka kulinarna. 
Uczniowie mają możliwość skorzystać z analizatora składu ciała.



Na zakończenie projektu zostanie  wydany polsko-czeski słownik gastronomiczny z 
przepisami.



Ponadto młodzież uczy się języka czeskiego, zaplanowany jest wyjazd na targi do 

Pragi jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli.



Dziękuję za współpracę oraz udział w spotkaniu 
Katarzyna Matusik

Koordynator projektu


