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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku w maju 2009 roku rozpocznie kontynuację 

projektu systemowego pt: „Zmieniamy się” – Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku. 

Ogólnym celem tegorocznego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych, bądź nieaktywnych zawodowo, a w związku z tym przywrócenie na rynek pracy osób 

wykluczonych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Mokrsku oraz ich integracja 

ze społeczeństwem. Nadrzędnym celem projektu jest objęcie instrumentami aktywnej integracji 7 

klientów GOPS w Mokrsku poprzez zawarcie kontraktów socjalnych umożliwiających aktywizację 

społeczno – zawodową. Cele szczegółowe projektu: 

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, 

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, 

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne 

wejście na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Mokrsko, które 

ukończą projekt, 

- poprawa skuteczności funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- doskonalenie umiejętności zawodowych. 

Beneficjentami ostatecznymi w projekcie jest 7 osób w wieku aktywności zawodowej, które 

są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. 

Nadrzędnym działaniem podjętym w projekcie jest aktywna integracja mająca formę 

kontraktów socjalnych, którymi objęto 7 osób. Rodzaje zadań oraz ich instrumentów zostały dobrane 

indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika projektu. 

Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań: 

Szkolenia zawodowe dające nowe uprawnienia zawodowe, uzupełniające kwalifikacje lub 

umożliwiające nabycie umiejętności kluczowych do zwiększenia dostępu do rynku pracy i usług 

społecznych: 



- kurs kosmetyczki z elementami wizażu do którego przystąpią 4 osoby, 

- kurs  obsługi kas fiskalnych z podstawami obsługi komputera i fakturowaniem, do którego 

przystąpią 3 osoby, 

- kurs prawa jazdy kat.B do którego przystąpią 4 osoby 

Dodatkowo przez cały czas trwania projektu osoby będą objęte wsparciem psychologa(będą 

to zajęcia indywidualne( w zależności od potrzeb jak i grupowe). Projekt zakończy się zajęciami z 

doradcą zawodowym ukierunkowanymi na napisanie CV i listu motywacyjnego. 

Po przeprowadzonych kursach i specjalistycznym poradnictwie zaktualizowana wiedza 

uczestników zwiększy potencjał i ich szanse na powrót na rynek pracy oraz zwiększy motywacje osób 

objętych wsparciem do samodzielnych działań mających na celu poprawę sytuacji życiowej i 

zawodowej. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań poprzez kompleksowe 

wsparcie i indywidualnie dobrane potrzeby do poszczególnych osób. 

Za prawidłową realizację  projektu będą odpowiedzialne następujące osoby(pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku) 

-kierownik GOPS w Mokrsku – Pani Jolanta Gardyan 

- księgowa  - Pani Bożena Drygała 

- pracownik socjalny będący koordynatorem projektu – Agnieszka Klatka 

Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Mokrsku posiada własne biuro projektu(wyposażenie 

biura sfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu 

realizowanego w 2008 roku) 

 


