
Druga edycja projektu pn '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w 
Gminie Szerzyny'' zakończona.

Dnia 25 listopada 2009 r. dobiegła końca realizacja działań zaplanowanych w ramach drugiej 
edycji  projektu  współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego pn '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny''.
Głównym  celem  projektu  jest  wzmocnienie  potencjału  społeczno  –  zawodowego  wśród 
bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo klientów pomocy społecznej.  
W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi zostało objętych 6 osób długotrwale 
bezrobotnych , zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wszyscy  beneficjenci  projektu  uczestniczyli  i  zakończyli  udział  w  następujących  formach 
wsparcia:

1. Trening  kompetencji  i  umiejętności  społecznych,  który  został  przeprowadzony  w 
czerwcu  2009  r.  Celem  zajęć  była  aktywizacja  społeczna   i  zawodowa  uczestników 
projektu  poprzez  nabycie  praktycznych  umiejętności  i  wykorzystanie  ich  w  życiu 
codziennym.

2. Warsztaty  aktywnego  poszukiwania  pracy  z  modułem  indywidualnego  doradztwa 
zawodowego  w  wymiarze  36  godzin  dydaktycznych.  Głównym  założeniem  tego 
wsparcia było sprecyzowanie predyspozycji zawodowych uczestników oraz zwiększenie 
ich umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy.

3. Szkolenie zawodowe pn '' Nowoczesny handlowiec z obsługą programów fakturujących 
i  kas  fiskalnych'',  w  ramach  którego  przeprowadzono  100  godzin  dydaktycznych 
obejmujących  następujące  zagadnienia:  podstawy  obsługi  komputera,  obsługa  kas 
fiskalnych i programów fakturujących a także nowoczesne techniki sprzedaży, strategie 
marketingowe oraz negocjacje i komunikację z klientem.

Ponadto w dniach od 12.11.2009 r. do 25.11.2009 r. przeprowadzono  krótkoterminową terapię 
psychologiczną dla jednej z beneficjentek projektu wymagającej tego typu wsparcia.
Dnia 24 listopada br. beneficjenci projektu uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym do Kopalni 
Soli  w  Wieliczce.   Jak  się  okazało,  większość  z  nich  nigdy  dotąd  nie  odwiedziła  tego 
magicznego miejsca.  Już samo zejście ponad 100 metrów w głąb ziemi było  dla wszystkich 
niesamowitym przeżyciem. To był jednak dopiero początek wspaniałej przygody. Przewodnik 
oprowadzający  wycieczkę  w sposób  fachowy i  jednocześnie  bardzo  ciekawy opowiedział  o 
historii   kopalni,  która  została  wpisana  na  I  Listę  Światowego  Dziedzictwa  Kulturalnego  i 
Przyrodniczego  UNESCO.  Spośród  wielu  kaplic  usytuowanych  na  szlaku  turystycznym 
wielickich  podziemi  największe  wrażenie  na  przybyłych  wywarła  Kaplica  św.  Kingi.  Cały 
wystrój podziemnej świątyni, także posadzkę i przepiękne żyrandole wykonano z soli. Centrum 
kaplicy  zdobi  ołtarz  główny z  figurą  św.  Kingi  otoczonej  kryształami  soli.  W tym  właśnie 
miejscu  zostało  wykonane  grupowe  zdjęcie  uczestników,  które  będzie  upamiętniać 
niezapomniane  chwile.  Po wyczerpującej  i  pełnej  atrakcji  wycieczce  uczestnicy mieli  okazję 
posilić się w podziemnej restauracji serwującej tradycyjną, polską kuchnię. 
Wszystkie  założone  w  projekcie  rezultaty   zostały  osiągnięte.  Projekt  w  znacznej  mierze 
przyczynił  się  do  podniesienia  kwalifikacji,  umiejętności  zawodowych  i  społecznych 
uczestników a co za tym idzie do zwiększenia aktywności klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szerzynach, podniesienia poziomu ich samodzielności , samooceny i samoakceptacji.
Realizacja  projektu  systemowego  jest  nową  formą  pracy  z  klientami  pomocy  społecznej 
stawiającą nowe wyzwania przed kadrą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach. 
Warto  jednak  podjąć  ten  wysiłek,  by  umożliwić  osobom  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym  lub  już  podlegającym  temu  zjawisku,  skorzystania  z  możliwości  korzystanie  z 
nowych, zindywidualizowanych form wsparcia.
Niniejsza publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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