
                     
 

Projekt - „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych  na terenie gminy Żarki” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Informacja o projekcie pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa 

osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” na 2011 r.  

 

 

Tylko do końca kwietnia trwa rekrutacja osób bezrobotnych w ramach projektu pt. „Aktywna 

integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki.” Udział w 

projekcie zwiększa szansę na znalezienie pracy. 

 

Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach przeszedł pozytywną 

ocenę merytoryczna i oznacza to w praktyce, iż uzyska dofinansowanie na szereg działań 

skierowanych na wzmocnienie umiejętności wymaganych na rynku pracy wśród kobiet i 

mężczyzn.  

 

- Już po raz czwarty korzystamy z środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działania: Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, poddziałania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. 

 

W ramach projektu wsparcie zostanie objętych 15 bezrobotnych z terenu gminy Żarki. 

Rekrutacja trwa do końca kwietnia tego roku. Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział 

w szkoleniach i spotkaniach oferowanych w ramach projektu? 

 

 - Czekamy na zgłoszenia od osób w wieku aktywności zawodowej, które korzystają ze 

świadczeń pomocy społecznej. Czekamy na zgłoszenia od pań i panów – informuje Teresa 

Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. – 

zachęcamy do udziału w projekcie, ponieważ z doświadczenia wiemy, iż udział w tego typu 

działaniach wpływa bardzo korzystanie na uczestników.  

 

Żarecki ośrodek pomocy społecznej zamierza w 2011 r. zgodnie z projektem wydatkować na 

rzecz uczestników projektu kwotę 192 876,00 zł, w tym wkład własny 20 251,98 zł.  

 

Na co zostaną wydane środki unijne?  W gminie Żarki stawiają na podniesienie lub zdobycie 

przez kobiety i mężczyzn kwalifikacji i kompetencji zawodowych umożliwiających wejście 

na rynek pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących spotkaniach, szkoleniach 

i warsztatach:  

 

- trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym umiejętności pokonywania barier 

komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji 



- warsztaty radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne 

siły 

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,  

- kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych dostosowane do możliwości oraz 

zainteresowań uczestników, czas trwania ok. 4 miesiące,  

- seminaria: z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,  „Jak być rodzicem”, 

„Poznaj swoje prawa”, z profilaktyki uzależnień 

- kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej 

 

 

- Skierowanie na szkolenia zawodowe zostanie poprzedzone analizą lokalnego rynku pracy. 

Oferta kursów zawodowych jest uzależniona od bieżących potrzeb uczestników. Zostaną 

przeszkoleni w takich kierunkach, jakie ich interesują i w jakich mają szansę na znalezienie 

pracy  - wyjaśnia Teresa Kowacka. 

 

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)  


