
Miejsko  -  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  kontynuuje  proces 
wykorzystywania  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

• Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - w ramach, którego podejmowane są przede 
wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

• Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - którego celem jest rozwijanie 
aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji  pomocy 
społecznej w regionie. 

• Poddziałania 7.1.1 Rozwój  i  upowszechnianie aktywnej  integracji  przez ośrodki  pomocy 
społecznej 

Tytuł projektu nosi nazwę "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie".
Kwota realizacji projektu w 2010 roku wynosi 313 469,44 PLN.

Aktywna integracja – jako zadanie realizacji projektu.
W dniach od 10 do 20 sierpnia 2010r. odbyły się pierwsze szkolenia w ramach aktywnej 

integracji - aktywizacja społeczna. Szkolenie psychologiczne przygotowała i przeprowadziła firma 
Eko-System z Kalisza. Przeprowadzone ono było jednocześnie w 3 grupach po 12 osób i objęło 50 
godzin  lekcyjnych  dla  każdej  grupy.  Tematyka  szkolenia  objęła  takie  zagadnienia  jak: 
samoświadomość, jak dobrze funkcjonować w życiu, jak komunikować się z innymi, radzenie sobie 
ze  stresem,  motywowanie  siebie  i  innych,  jak  robić  dobre  wrażenie,  pozyskiwać  sympatie  i 
zaufanie i jak budować swój autorytet.

Dnia 30 sierpnia 2010r. rozpoczęły się kolejne szkolenia, tym razem w ramach aktywizacji 
edukacyjnej. Szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzi firma „evolutio” – Centrum Wspierania 
Rozwoju z Gostynia. Prowadzone są one w 2 etapach. Pierwszy – autoprezentacja z elementami 
treningu rozwoju w wymiarze 50 godzin lekcyjnych odbywa się w 3 grupach po 12 osób. Drugi etap 
– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – konsultacje - w wymiarze 2 godzin lekcyjnych 
dla każdego uczestnika. Szkolenie potrwa do końca września 2010r.

W październiku  i  listopadzie  odbędą się  ostatnie  już  szkolenia  –  w ramach aktywizacji 
zawodowej.  Będą to kursy – mała przedsiębiorczość z obsługą kas fiskalnych oraz pracownik 
ochrony.

W trakcie szkoleń uczestnicy korzystają z cateringu w postaci poczęstunku (kawa, herbata, 
ciasto)  oraz  dwudaniowego  posiłku  obiadowego  po  zakończonym  dniu  każdego  dnia 
szkoleniowego.  Jednocześnie  firmy  szkolące  zapewniają  materiały  szkoleniowe,  notatniki  i 
długopisy oraz plany zajęć. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty.

Na podstawie zawartego kontraktu socjalnego MGOPS udziela wsparcia finansowego z 
dodatkowym uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.


