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Ładzice, dnia 20 grudnia 2011r. 

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ładzicach informuje, iż w grudniu 2011r. zakończył 

się kolejny etap realizacji projektu systemowy pt. „Aktywizacja społeczno- zawodowa na terenie 

Gminy Ładzice”- jest on realizowany od lipca 2008r. (6 listopada 2008r. została podpisana umowa 

o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi).  

 

 Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki 

Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1.1 obejmującego działania 

dla pomocy społecznej. 

 Ogólnym celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 

będących beneficjentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Cel ten został osiągnięty poprzez: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne 

siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie 

umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego, a także zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności 

ekonomicznej uczestników.  

 

 Na przestrzeni 4 lat realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ładzicach 

projektu systemowego przedstawiała się w następujący sposób: 

 

 1) 2008r.  działaniem tego programu objęto 9 podopiecznych GOPS- u (9 kobiet). W ramach 

programu osoby te miały zagwarantowane indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 

i psychologiem, brały też udział w grupowych warsztatach aktywności zawodowej i treningu 

psychospołecznego. Uczestniczyły również w kursach zawodowych: 

  

 9 osób ukończyło kurs komputerowy; 

 9 osób ukończyło kurs minimum sanitarnego;  

 9 osób ukończyło kurs opiekuna osób starszych i dzieci;  

 2 osoby ukończyły kurs florystyczny. 

 

 2) W 2009r. roku działaniem tego programu objęto 8 podopiecznych GOPS- u (8 kobiet). 

W ramach programu podobnie jak w roku 2008 osoby te miały zagwarantowane indywidualne 

konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, brały też udział w grupowych warsztatach 

aktywności zawodowej i treningu psychospołecznego. Podobnie jak w poprzednim roku 

podopieczne uczestniczyły również w kursach zawodowych: 
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 8 osób ukończyło kurs  minimum sanitarnego z obsługą kasy fiskalnej;  

 8 osób ukończyło kurs małej gastronomii;  

 8 ukończyło kurs stylizacja paznokci z kosmetyką i wizażem;  

 2 osoby ukończyły kurs opiekun osób starszych. 

 

 3) W 2010r. działaniem tego programu objęto 9 podopiecznych GOPS- u                                  

(7 kobiet i 2 mężczyzn). Podobnie jak w latach ubiegłych osoby te miały zagwarantowane 

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, brały też udział w grupowych 

warsztatach aktywności zawodowej i treningu psychospołecznego. Uczestniczyły również w kursach 

zawodowych: 

 

 5 osób ukończyło kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej; 

 5 osób ukończyło kurs minimum sanitarne; 

 4 osoby ukończyły kurs zdrowego żywienia z elementami dekoracji potraw i stołu; 

 2 osoby ukończyły kurs komputerowym; 

 2 osoby ukończyły kurs księgowość i płace; 

 2 osoby ukończyły kurs obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli; 

 1 osoba ukończyła kurs: opieka nad osobami starszymi; 

 1 osoba ukończyła kurs: prawa jazdy kat. C. 

 

 4) W 2011r. roku działaniem tego programu objętych jest 11 podopiecznych GOPS- u 

(7 kobiet w tym 1 powracająca; 4 mężczyzn- w tym 3 rozpoczynający szkolenia- 1 osoba 

niepełnosprawna, oraz 1 mężczyzna kontynuujący szkolenia. W ramach programu podobnie jak 

w roku ubiegłym osoby te miały zagwarantowany udział w  indywidualnych konsultacje z doradcą 

zawodowym i psychologiem, brały też udział w grupowych warsztatach: aktywności zawodowej 

i treningu psychospołecznego. Podobnie jak w poprzednim roku podopieczni uczestniczyli również 

w kursach zawodowych. 

 

 Rekrutacja uczestników przebiegała w następujący sposób: do końca kwietnia 2011r. wśród 

mieszkańców Gminy Ładzice była prowadzona rekrutacja na różnego rodzaju szkolenia. Do udziału 

w szkoleniach zakwalifikowano 11 osób- 7 kobiet i 4 mężczyzn sporządzono też tzw. listę osób 

rezerwowych.  

 Do końca kwietnia spośród kilku firm zaproszonych do współpracy wybrano jedną, która 

zorganizowała szkolenia z doradcą zawodowym i psychologiem oraz szkolenia zawodowe. 

 31 maja 2011r. zorganizowano wyjazd integracyjny uczestników szkoleń i ich dzieci 

do Warszawy do Centrum Nauki „KOPERNIK”. 

 W 2011r. odbyły się następujące kursy realizowane w ramach tego projektu: 

 Warsztaty i konsultacje indywidualne z psychologiem- od 04.05.2011r. do 09.05.2011r.; 
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 Warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym- od 13.05.2011r. 

do 19.05.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- operator koparko- ładowarki kl. III- od 30.05.2011r. do 02.07.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy- od 01.06.2011r- 

31.07.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- stylizacja paznokci- od 06.06.2011r. do 01.07.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- dekoracja stołów- od 03.08.2011r. do 05.08.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli 

23.08.2011r.- 07.10.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- minimum sanitarne- od 14.11.2011r. do 17.11.2011r.; 

 Szkolenie zawodowe- wizaż- od 29.11.2011r. do 30.11.2011r.; 

Podobnie jak w poprzednim roku podopieczni uczestniczyli i ukończyli następujące kursy 

zawodowe: 

 

 2 osoby ukończyły kurs: operator koparko- ładowarki; 

 1 osoba ukończyła kurs: świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy; 

 2 osoby ukończyły kurs: stylizacja paznokci; 

 7 osób ukończyło kurs: dekoracja stołów z elementami bukieciarstwa; 

 7 osób ukończyło kurs: operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli; 

 8 osób ukończyło kurs: minimum sanitarne; 

 6 osób ukończyło kurs: wizaż. 

 

 

 W dniu 13 września 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie szkoleń połączone 

z wręczeniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane przez podopiecznych 

kwalifikacje i umiejętności. Zjawili się na nim wszyscy podopieczni wraz z dziećmi. 

Tego dnia rozdano też słodkie upominki dla dzieci podopiecznych biorących udział w szkoleniach.  

 

 

Wartość projektu obliczona z 4 lat realizacji wyniosła 459 874,63 zł. Z czego: 

 

 2008r.- 85 944,00 zł.;  

 2009r.- 107 815,40zł.;  

 2010r.- 125 120,00zł.; 

 2011r.- 140.995,23 zł.;                                     
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Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi obliczone z 4 lat wyniosło 411.587,79 

zł. Z czego: 

 

 2008r.- 76 919,88 zł.; 

 2009r.- 96 494,78 zł.; 

 2010r.- 111 982,40 zł.; 

 2011r.- 126 190,73 zł. 

 

Wkład własny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach zliczony z 4 lat wyniósł 

48 286,84 zł. Z czego: 

 

 2008r.- 9 024,12 zł.; 

 2009r.- 11 320,62 zł.; 

 2010r.- 13 137,60 zł.; 

 2011r.- 14 804,50 zł. 


