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Informacje o Projekcie

 Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa na 
terenie gminy Koluszki” prowadzony jest w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Działanie 7.1  Poddziałanie 7.1.1. 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koluszkach.

 Projekt jest realizowany od 1.01.09 do 
31.12.09 r.

 Cel ogólny Projektu: zwiększenie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, będących 
długotrwałymi klientami pomocy społecznej. 



Informacje o Projekcie

 Cele szczegółowe Projektu: zwiększenie motywacji i 
samooceny, zwiększenie zdolności komunikacyjnych 
uczestników, zwiększenie aktywności zawodowej i 
społecznej, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, 
zdobycie umiejętności pozwalających wejść na rynek 
pracy.

 Wsparcie opiera się na takich priorytetach, które 
zakładają stworzenie mechanizmów umożliwiających 
wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych odbiorców tych działań, umożliwiające 
powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na 

rynek pracy i aktywizację zawodową.



Informacje o Projekcie

 Pomoc kierowana jest do osób biernych 
zawodowo, które korzystają z pomocy 
społecznej i chcą powrócić na rynek 
pracy. Osoby te uzyskują możliwość 
reintegracji społecznej i zawodowej.  



Beneficjenci



Informacje o Projekcie

W ramach projektu systemowego „Aktywizacja 

społeczno-zawodowa na terenie gminy Koluszki” uczestnicy 
programu mają dostęp do instrumentów aktywnej 
integracji w postaci:

 instrumentów aktywizacji zawodowej

 instrumentów aktywizacji edukacyjnej

 instrumentów aktywizacji społecznej.



Informacje o Projekcie

 Zastosowanie wymienionych 
instrumentów ma na celu 
doprowadzenie do przywrócenia osób 
wykluczonych na rynek pracy oraz do 
ich integracji ze społeczeństwem 
poprzez przywrócenie im zdolności lub 
możliwości zatrudnienia oraz uzyskania 
wsparcia dochodowego w postaci 
zasiłków celowych.



Beneficjenci

 Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne, 
nieaktywne zawodowo i korzystające z 
pomocy społecznej.

 Naboru do Projektu dokonali pracownicy 
socjalni w oparciu o rodzinny wywiad 
środowiskowy, deklarację kandydata na 
uczestnika Projektu.

 Z uczestnikami Projektu zawarto kontrakt 
socjalny. 



Działania na rzecz uczestników 
Projektu

 Warsztaty diagnozy zawodowej wraz z poradnictwem 
zawodowym: techniki poszukiwania pracy, sztuka 
autoprezentacji, zasady redagowania CV i listu motywacyjnego, 
jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, a także 
umiejętności interpersonalne i metody kształtowania postaw.

 Konsultacje indywidualne z psychologiem: analiza 
mocnych i słabych stron a także dotychczasowej edukacji i 
charakteru poszukiwanej pracy, ustalenie preferencji 
dotyczącej rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy, ustalenie 
luk kompetencyjnych, wskazanie kursów i szkoleń, 
uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste, wskazanie 
możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej, opracowanie 
indywidualnego planu działania.



Działania na rzecz uczestników 
Projektu

 Szkolenie: „Nowoczesny handlowiec z obsługą 
kas fiskalnych i minimum sanitarnym”

 Szkolenie: „Magazynier z fakturowaniem”

 Szkolenie: „Profesjonalna asystentka –
zarządzanie sekretariatem i obsługa 
komputera”

 Szkolenie: „Obsługa komputera od podstaw”

 Szkolenie: „Opiekun osób starszych”


