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Dnia  20 czerwca 2013 roku w Sali  Bankietowej  „Powozownia”  w Gostyniu  odbyło  się
spotkanie  inaugurujące  część  dotyczącą  kontraktów  socjalnych  w  ramach  zadania  Aktywna
Integracja Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”. 
W spotkaniu wzięli udział zakwalifikowani uczestnicy projektu, Kierownik M-GOPS oraz zespół
projektowy. 

Na początku Kierownik M-GOPS w Gostyniu przywitał zgromadzonych gości. Następnie
omówiono założenia realizowanego Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”,
w  tym  Program  Aktywności  Lokalnej.  Przestawiono  również  sprawy  organizacyjne,  wymogi  
i  korzyści  wynikające  z  udziału  w projekcie.  Zebranym zaprezentowano  także  film obrazujący
realizację Projektu systemowego w 2012 roku.

Po części oficjalnej nastąpił milszy etap spotkania, podczas którego można było skorzystać 
z cateringu w postaci poczęstunku: napoje, ciasta, ciasteczka, dań na ciepło, kawa, herbata. 

Po inauguracji do części kontraktowej przyjdzie czas na szkolenia. Pierwsze odbędzie się
pod koniec czerwca br. Będzie ono z zakresu  BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
oraz  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.  W ramach  zajęć  zostaną  przeprowadzone  badania  na
nosicielstwo  i  wydane  książeczki  sanepidowskie.  Szkolenie  przygotował  i  poprowadzi  Zakład
Doskonalenia  Zawodowego  z  Leszna.  Zajęcia  prowadzone  będą  w  jednej  28-osobowej  grupie.
Tematyka szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

− regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów
związanych z wykonywaną pracą,

− zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji
lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników z uwzględnieniem zmian
w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej 
i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy,

− zasady  postępowania  w  razie  wypadku  w czasie  i  w  sytuacjach  zagrożeń  (np.  pożaru,
awarii),

− okoliczności  i  przyczyny  charakterystycznych  dla  wykonywanej  pracy  wydatków  przy
pracy oraz związana z nimi profilaktyka, 

− zachowanie bezpieczeństwa i badanie ogólnego stanu poszkodowanego, 
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− nagłe  zatrzymanie  krążenia  i  oddychania  –  resuscytacja  krążeniowo  –  oddechowa  osób
dorosłych, 

− zadławienia, urazy kończyn, urazy kręgosłupa u osób dorosłych i dzieci, 
− nagłe wypadki – sposób postępowania (zawał serca, omdlenia, porażenia prądem, zatrucia),
− pierwsza pomoc w zagrożeniu życia u dzieci,
− poparzenia i odmrożenia,
− wyposażenie podręcznego zestawu opatrunkowego.

W  trakcie  każdego  szkolenia  uczestnikom  zostanie  zapewniony  catering  w  postaci
poczęstunku  oraz  obiadu  po  zakończonym  dniu  szkoleniowym,  materiały  szkoleniowe  oraz
certyfikat.
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