
Od 1 stycznia 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach realizuje trzecią już 

edycję  projektu  systemowego  pn  ''  Twoja  szansa  –  program  aktywnej  integracji  w  Gminie 

Szerzyny'', który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W kwietniu w dalszym ciągu prowadzona była rekrutacja beneficjentów 

ostatecznych  do  projektu.  Dnia  7  maja  2010  r.  GOPS  Szerzyny  podpisał  z  Wojewódzkim 

Urzędem  Pracy  w  Krakowie  aneks  do  umowy  na  realizację  w/w  projektu  w  latach 

2010-2013.Dnia  14  maja   odbyło  się  spotkanie  informacyjne  dla  potencjalnych  uczestników 

projektu.  Poprowadził  je  koordynator  projektu,  który  przedstawił  wszystkim  zebranym 

podstawowe cele  i  działania  zaplanowane do realizacji  w ramach projektu.  Ponadto omówił 

instrumenty aktywizacyjne, którymi zostaną objęci Beneficjenci Ostateczni projektu. Będą oni 

mogli  skorzystać  m.in.  z  zajęć z  doradcą zawodowym,  trenerem umiejętności  społecznych  a 

także uczestniczyć w kursach  i szkoleniach, które pozwolą uczestnikom na podniesienie swoich 

kompetencji zawodowych. Następnie odbył się panel dyskusyjny, gdzie zebrani mogli zadawać 

pytania  względem  omawianych  przez  koordynatora  tematów.  Na  zakończenie  uczestnicy 

spotkania  wypełnili  kwestionariusz  ankietowy  a  tym  samym  wstępnie  zobowiązali  się  do 

uczestnictwa w projekcie.

Na dzień 6 czerwca 2010 r.  zaplanowano realizację,  wspólnie  z Gminnym Centrum Kultury 

i  Czytelnictwa  w  Szerzynach  ,działania  środowiskowego  w  postaci  ''  Gminnego  Pikniku 

Rodzinnego'', gdzie zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję spędzić ciekawie niedzielne 

popołudnie. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. występy grup dzieci i młodzieży z każdej szkoły 

z terenu Gminy Szerzyny,  profesjonalnych kuglarzy,  szczudlarzy.  Młodsze dzieci będą miały 

okazję całkowicie za darmo skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i trampoliny, natomiast starsze, 

wraz z rodzicami i rodzeństwem namalować obrazy wielkoformatowe. Uczestnicy będą mogli 

również posilić się grillowaną kiełbaską.  Wszystkich mieszkańców, tych najmłodszych i tych 

trochę starszych zapraszamy więc w niedzielę, 6 czerwca na godzinę 15.00 do Czermnej, gdzie z 

centrum  miejscowości  wyruszy  barwny,  bajkowy  korowód  dzieci  i  młodzieży,  który 

zapoczątkuje z pewnością wspaniałą zabawę.  

Niniejsza publikacja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  

Funduszu Społecznego.

Szerzyny, 31.05.2010 r.                                                                                               K. Gabryel


