
                                                                                                                                             
                                   '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny''
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                                                          

W dniach od 15 lipca 2009 r. do 07.08.2009 r. w Szkole Podstawowej w Szerzynach został przeprowadzony 
kurs  zawodowy  pn  ''Nowoczesny  handlowiec  z  obsługą  kas  fiskalnych  i  programów  fakturujących''. 
W szkoleniu  wzięło  udział  sześciu  beneficjentów  projektu  systemowego,  realizowanego  przez  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach pn '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie 
Szerzyny''. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Szkolenie objęło 100 godzin dydaktycznych w ramach których zrealizowano 4 moduły:

1. Podstawy obsługi komputera w wymiarze 26 godzin.

2. Obsługa kas fiskalnych w wymiarze 14 godzin.

3. Obsługa programów fakturujących w wymiarze 20 godzin.

   4.  Obsługa  klienta,  nowoczesne  strategie  marketingowe  w  handlu,  techniki  sprzedaży,  negocjacje 
i  komunikacja  z  klientem,  elementy  korespondencji  firmowej,  sporządzanie  ofert  oraz  elementy 
towaroznastwa w wymiarze łącznie 40 godzin.

Osoby  bezrobotne,  korzystające  ze  wsparcia  ośrodka  pomocy  społecznej  miały  możliwość  zapoznać 
się z teoretyczną i praktyczną stroną pracy nowoczesnego handlowca od zagadnień prawa gospodarczego 
i  standardów  obsługi  klienta  poprzez  nowoczesne  strategie  marketingowe  w  handlu  na  obsłudze  kas 
fiskalnych i programów fakturujących skończywszy.

Kurs  zakończył  się  wręczeniem  przez  koordynatora  projektu   każdemu  z  uczestników  Zaświadczenia 
o ukończeniu kursu. W uroczystości wzięli także udział Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szerzynach , Prezes oraz Zastępca Prezesa Spółdzielni  Socjalnej ''  Gorliczanin”,  będącej realizatorem 
szkolenia .

Kurs  zawodowy  był  elementem  kończącym  realizację  Zadania  „Aktywna  integracja”  projektu 
pn „Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny''.

W czerwcu br. beneficjenci projektu uczestniczyli w dwóch formach wsparcia:

− warsztatach aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego, które 
miały za zadanie przede wszystkim dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat podstawowych metod i 
technik poszukiwania pracy ;

− treningu kompetencji i umiejętności społecznych, mającym na celu podniesienie kompetencji życiowych 
i społeczno – zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy.

Mamy nadzieję, ze wyposażeni w tak rozległą wiedzę i umiejętności uczestnicy projektu z zapałem wyruszą 
na podbój rynku pracy, czego serdecznie im  życzy kadra GOPS Szerzyny.


