
                          
 

„Człowiek – najlepsza inwestycja” 

 

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

Informacja o trwających szkoleniach w ramach projektu pt. „Aktywna integracja 

społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” w 2010 roku. 

 

Szesnaście osób z gminy Żarki szkoli się po to, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy. 

Zdobywają prawo jazdy, poznają podstawy obsługi komputera i opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi i dziećmi. Niektórzy zdecydowali się na kurs magazyniera. 

Wszystkie zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Projekt realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach. Instytucja 

uzyskała dofinansowanie z 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. 

 

- Do projektu zostało zakwalifikowanych 16 osób z terenu gminy Żarki w wieku aktywności 

zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Szkoli się 12 pań i 4 panów. Z każdym uczestnikiem szkolenia jest zawarty 

kontrakt socjalny – informuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik MGOPS w Żarkach. 

 

Można powiedzieć, że projekt wszedł w decydującą fazę, ponieważ właśnie na okres dla 

innych wakacyjny, zaplanowano szereg szkoleń zawodowych. Od 30 czerwca do 13 lipca 

wszyscy uczestnicy poznawali zasady obsługi komputera i tajniki Internetu. Od 14 lipca do 

końca września potrwa kurs prawa jazdy dla 11 osób. Od 22 lipca ruszyły szkolenia w ramach 

kursu opiekun dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Bierze w nim udział 8 

uczestników. Natomiast na sierpień zaplanowano kurs magazyniera dla czterech panów i 

dwóch pań. Zajęcia te odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. 

 

- Projekt został tak skonstruowany, aby poznać uczestników projektu i zaproponować im takie 

kursy zawodowe, które faktycznie pozwolą wykorzystać ich predyspozycji i dać szansę na 

pracę – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żarkach.  

 

Wiosną tego roku uczestnicy szkolenia mieli zajęcia z zakresu prawa, treningu kompetencji i 

umiejętności społecznych z elementami kreowania wizerunku, autoprezentacji i komunikacji 

interpersonalnej. Ponadto poznawali zasady równości szans. Przed kursantami jeszcze 

warsztaty - otwieranie działalności gospodarczej oraz gospodarstwa agroturystycznego. 



Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane przez Unie 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczestnicy projektu otrzymują również wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i 

okresowych – mówi Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żarkach.  

 

U podstaw działań z zakresu aktywnej integracji leży zjawisko bezrobocia. To ono powoduje, 

że osoby czują się bezsilne i nie widzą dla siebie perspektyw, jak również nie mają pomysłu 

jak wyjść z zaklętego kręgu bycia bezrobotnym czy odbiorcą działań ośrodka. Dlatego 

niezbędne jest zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, aby przeciwdziałać 

wykluczeniu społecznemu osób i ich rodzin. 

 

 

  
 

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Agnieszka Pala-Czyż) 


