
                                                    

                                          

Projekt: „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE” 

realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 

współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kolonowskiem począwszy od 2008r. corocznie  realizuje  
projekt  pn. AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE"   współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   
Obecnie realizowany jest projekt od dnia 01.05.2013r. a jego realizację planuje się do 
31.08.2014r.Projekt zakłada aktywizację społeczną i zawodową  12 osób ( 6 osób w 2013r.  i 
6 osób w 2014roku ), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo poprzez zastosowanie 
instrumentów aktywnej integracji.W miesiącu  maju 2013 r. 6 osób biorących udział w 
projekcie korzystało  z usługi doradztwa psychologicznego i zawodowego zarówno 
indywidualnego jak i grupowego oraz w treningu kompetencji i umiejętnosci społecznych, 
które miały na celu wyposażenie uczestników min. w umiejętności poruszania się po rynku 
pracy.  W odniesieniu do kwalifikacji i umiejętnosci pożądanych z punktu widzenia 
pracodawców z powiatu strzeleckiego oraz gminy Kolonowskie, przy uwzględnieniu 
predyspozycji i możliwości do zajmowania określonych stanowisk uczestnicy projektu w 
miesiącach VI-VII objęci zostali kursami zawodowymi.5 kobiet ukończyło KURS –
SPECJALISTA USŁUG CATERINGOWYCH oraz SZKOLENIE SZTUKA CARVINGU. 
Dzięki tym kursom uczestniczki projektu nabyły min umiejętności związane z 
przygotowaniem podstawowego asortymentu potraw, sałatek, przekąsek, deserów i kanapek, 
nabyły  też umiejętności tworzenia dekoracji z warzyw i owoców , kunsztownego i 
precyzyjnego przyozdabiania dań. Ponadto w m-cu lipcu 2013r.trzech uczestników projektu 
ukończyło  KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH, który zakończył  się egzaminem 
i nadał uczestnikom uprawnienia do wykonywania transportu wewnatrzzakładowego 
wózkami jezdniowymi. We wrześniu 2013r. 2 uczestników projektu ukończyło KURS 
PRAWA JAZDY KATEGORII B. Uzyskane w czasie kursów umiejętyności i uprawnienia 
uczestnicy projektu  mogli utrwalać i rozwijać w trakcie 3 miesięcznych staży. Po 
zakończeniu szkoleń od miesiaca sierpnia 5 uczestników projektu odbywało 3-4 miesięczne 
STAŻE ZAWODOWE (w restauracji „Mark” Zygmunt Jaguś w Staniszczach Wielkich-2 
osoby, w  Pracowni Gastronomicznej Jacek Hajzyk”w Opolu- 1 osoba, w Eltete-Polska 
Sp.z.o.o 1 osoba i 1 osoba w POLOmarket w Kolonowskiem. Wszyscy uczestnicy stażu 
uzyskali  pozytywne opinie pracodawców. 

 
 



                                                    

 
PROJEKT   2014r. 

W marcu 2014r. 6 uczestników projektu uczestniczyło w doradztwie zawodowym i 
psychologicznym oraz treningu umiejętnosci i kompetencji społecznych. W efekcie 
realizowanego przez doradcę zawodowego oraz psychologa procesu doradczego w 2014r. 
wskazane zostały kierunki kształcenia zawodowego beneficjentów projektu.Od m-ca maja 
wszyscy uczestnicy rozpoczęli szkolenia zawodowe. Pięciu uczestników projektu wykazało 
deficyt umiejętności w zakresie obsługi komputera. Dostępność do komputerów w gminie 
pozwoli tym osobom, po zakończeniu działań aktywizacyjnych w projekcie, samodzielnie 
korzystać z Internetu i wykorzystać jego zastosowanie do poszukiwania zatrudnienia. Ponadto 
umiejętność obsługi komputera jest jedną z kluczowych umiejętności na rynku pracy, 
przydatna w handlu i usługach. W związku z powyższym wymienione osoby biorą udział w 
KURSIE OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU. 
Pięciu uczestników projektu (4K,1M) posiada zdiagnozowane i dotychczas wykorzystywane 
umiejętności z branży usług (usługi „złotej rączki”, szycie firan, sprzątanie i inne), które 
znajdują odbiorców na rynku. Zaistnienie w internecie pozwoli  uczestnikom projektu 
wypromować swoją działalność i zdobyć odbiorców swoich usług. Dlatego też uczestnicy 
biorą udział w  szkoleniu PROMOCJA USŁUG PRZEZ INTERNET.  
Większość rozwijających się przedsiębiorstw usługowo-handlowych w regionie wykazuje 
zapotrzebowanie na magazynierów. Osoby z wykształceniem średnim i podstawowym mogą 
podjąć zatrudnienie w tym kierunku. Niezbędne jest jednak odbycie przygotowania w 
zakresie gospodarki magazynowej oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych. 
Kwalifikacje tego typu umożliwiają również podjęcie pracy w handlu. Dlatego też 4 
uczerstników projektu bierze udział w  KURSIE  MAGAZYNIERA Z OBSŁUGĄ 
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH.  
 W efekcie procesu doradczego ustalono, iż wykorzystanie komputera w pracy biurowej w 
stopniu zaawansowanym pozwoliłoby 1 uczestniczce uzyskać dodatkową umiejętność 
kluczową i podjąć zatrudnienie w tym kierunku,  dlatego też skierowana została na  KURS 
BAZY DANYCH, GRAFIKA MENADŻERSKA I INNE ZAAWANSOWANE 
NARZĘDZIA  KOMPUTEROWE . 
Jedna z uczestniczek projektu amatorsko zajmuje się stylizacją paznokci. Odbycie 
profesjonalnego szkolenia pozwoli na rozwój umiejętności, uzupełnienie wiedzy w tym 
zakresie oraz  uzyskanie potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i podjęcia pracy w tym 
kierunku. Dlatego też osoba ta została skierowana na  KURS PIELĘGNACJI I STYLIZACJI 
PAZNOKCI . Po zakończeniu szkoleń zawodowych planuje się skierowanie uczestników 
projektu  na 3 miesięczny staż zawodowy, który umożliwi uczestnikom projektu utrwalenie i 
rozwinięcie nabytych umiejętności w kursach zwodowych oraz zobycie nowych umiejętnosci 
niezbędnych do uzyskania stałego zatrudnienia. 



                                                    

Pracodawcy,  zainteresowani przyjęciem na 3 miesięczny staż uczestnika 
projektu(wszelkie koszty zatrudnienia pokrywa MGOPS Kolonowskie w ramach 
projektu) proszeni są o kontakt pod nr tel. 774611075.  

 

 

 

 

 

 


