
 
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. 
 Na początku października zaczęły się kolejne szkolenia – w ramach aktywizacji zawodowej. 
Dwa szkolenia prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego z Leszna.  
 Pierwsze szkolenie – Kurs małej przedsiębiorczości i obsługi kas fiskalnych odbywa się w 
dwóch grupach po 14 osób każda. Obejmuje ono zagadnienia związane z tworzeniem własnej 
działalności, tworzeniem biznes planów, marketingiem, zatrudnieniem pracowników, 
towaroznawstwem oraz obsługą kas fiskalnych. Szkolenie to w swojej formie podchodzi do 
zagadnień głównie w formie zajęć praktycznych. 
 Drugie szkolenie – Kurs pracownika ochrony odbywa się w jednej grupie 8 osobowej. 
Uczestnicy poznają wybrane zagadnienia z podstaw prawnych, ekonomii, organizacji i 
zarządzania, prawa pracy, etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy, prawa cywilnego, 
administracyjnego i handlowego, kryminologii i kryminalistyki, organizacji osób i ochrony mienia, 
konwojowania. Biorą także udział w praktycznych zajęciach z samoobrony oraz wyszkolenia 
strzeleckiego. 
 Szkolenia potrwają do 10 listopada 2010r. 

W trakcie szkoleń uczestnicy korzystają z cateringu w postaci poczęstunku (kawa, herbata, 
ciasto) oraz dwudaniowego posiłku obiadowego po zakończonym dniu każdego dnia 
szkoleniowego. Jednocześnie firma szkoląca zapewnia 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. 


