
                          
 

„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. 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach jest w trakcie przygotowania oferty 

kursów zawodowych dla 16 uczestników projektu. W planach są szkolenia z zakresu prawa 

jazdy, kursu magazynier, czy opiekuna osoby starszej oraz komputerowe. 

 

- Zauważyliśmy, iż podstawowym ograniczeniem kobiet i mężczyzn jest brak wykształcenia 

lub jego dezaktualizacja w stosunku do obecnych potrzeb rynku pracy – przekonuje Teresa 

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

które do nas przychodziły po pomoc, nie mają motywacji i środków, aby zdobywać czy 

podwyższać swoje kwalifikacje. Z tego powodu wdrażamy projekty z zakresu aktywnej 

integracji. 

 

Z myślą o osobach wykluczonych społecznie i korzystających z pomocy społecznej 

przygotowano jeszcze w ub. roku projekt pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób 

bezrobotnych na terenie gminy Żarki”. Uzyskał on dofinansowanie i jest realizowany w 2010 

roku. Bierze w nim udział szesnaście osób z gminy Żarki szkoli się po to, aby wzmocnić 

swoją pozycję na rynku pracy. Ośrodek zamierza w 2010 r. wydatkować na rzecz 

uczestników projektu kwotę 253 190,00 zł, w tym wkład własny 26 584,95 zł. Pierwsze 

tygodnie szkoleń zostały poświecone zagadnieniom prawa pracy oraz zasad równości kobiet i 

mężczyzn, zostały przeprowadzone przez prawnika. Ponadto przystąpiono do realizacji 

spotkań z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych z elementami kreowania 

wizerunku, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Zajęcia odbywały się w Zakładzie 

Doskonalenia Zawodowego w Żarkach. Spotkania dobiegły już końca.  

 

- Teraz jesteśmy w trakcie przygotowania harmonogramów szkoleń zawodowych. 

Zdecydowaliśmy się na różnorodną ofertę, aby dopasować ją pod zainteresowania, potrzeby i 

możliwości naszych szesnastu kursantów – przekonuje Agnieszka Pala-Czyż, pracownik 

MGOPS w Żarkach. 

 

Uczestnikom projektu będzie proponowany kurs prawa jazdy, kurs magazynier, kurs 

opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Wszyscy wezmą udział w szkoleniach z 

zakresu obsługi komputera i Internetu. Wszystkie zajęcia są współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będą się odbywać w miesiącach 

lipiec, sierpień i wrzesień. 



Projekt z zakresu aktywnej integracji ma w tym roku trzecią edycję. Głównym celem jest 

pomoc bezrobotnym. Statystyki bowiem nie oddają w pełni stanu faktycznego bezrobocia w 

gminie. Z uwagi na miejsko-wiejski status Żarek wśród zarejestrowanych nie ma na przykład 

właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 2 ha, dotyczy to także członków 

ich rodzin, którzy stanowią bezrobocie ukryte. Z danych ośrodka wynika, że 356 osób 

korzystających z pomocy pochodzi z terenów wiejskich w tym 166 kobiet i 190 mężczyzn 

(stan na październik 2009 r.). Na terenie gminy przeważają głównie małe, rodzinne zakłady 

produkujące obuwie, jednak w ostatnim czasie wiele zakładów zostało zlikwidowanych z 

powodu braku zbytu obuwia tak, więc liczba osób bezrobotnych wzrosła. Gminnego rynku 

nie ominęło zjawisko pracy „na czarno”, która jest często dla osób jedyną możliwością 

znalezienia zatrudnienia i możliwością poprawy sytuacji materialnej. Z powyższych danych 

wnioskować można, że przyczyną pozostawania bezrobotnym w grupie kobiet jest najczęściej 

brak kwalifikacji, brak doświadczenia a także wiek - przedział 25-34. Z obserwacji 

pracowników socjalnych wynika, że kobiety częściej dążą do zmiany swojej sytuacji, 

natomiast mężczyźni są bardziej bierni.  

 

- Realizowany przez nas projekt ma wzmocnić uczestników na rynku pracy oraz dać im nowe 

umiejętności, które pozwolą na zlezienie zatrudnienia– dodaje Teresa Kowacka, kierownik 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.    

 

 

 

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


