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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie tak jak w ubiegłym 
roku przystąpił do opracowania wniosku i realizacji projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pt. „Optymistyczne jutro – 
aktywizacja środowisk wiejskich” , który realizowano od 1 stycznia do 31 
grudnia 2009 roku. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytetu VII, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.   
 W miesiącu styczniu przeprowadzono rekrutację uczestników projektu na 
podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu oraz wywiadów 
środowiskowych z GOPS w Boronowie. W wyniku rekrutacji wyłoniono 12 
osób spełniających określone wymagania. Uczestnicy zostali objęci wsparciem 
poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej i 
zdrowotnej, których celem jest poprawa mobilności na rynku pracy pozwalająca 
na przezwyciężenie trudności w powrocie na rynek pracy, zwiększenie 
motywacji do działania oraz konstruktywnego spojrzenia na własne możliwości, 
podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych i społecznych. Ponadto w 
ramach programu udzielono wsparcia dochodowego, zapewniając dojazd na 
szkolenia oraz wyjazdy w ramach aktywizacji społecznej i zdrowotnej. 
Uczestnicy tegorocznego projektu wzięli udział w kursie zawodowym 
obejmującym: kurs sprzedawcy z elementami bukieciarstwa i florystyki, kasy 
fiskalnej oraz szkoleniach warsztatowych z zakresu autopromocji obejmującej 
bloki: poradnictwo zawodowe, doradztwo finansowe, poradnictwo 
psychologiczne, umiejętność autoprezentacji, wizaż i stylizacja oraz kurs 
pierwsza pomoc przedmedyczna. Szkolenia uczestników projektu przeprowadził 
Zakład Doskonalenia Zawodowego z Lublińca.  
 W miesiącu marcu GOPS podpisał porozumienie z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Lublińcu dotyczące ustalenia zasad współpracy i procedury wymiany 
informacji o petentach OPS i PUP będących jednocześnie uczestnikami projektu 
systemowego.  
 W miesiącu lipcu podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskich w 
Katowicach na kwotę 142 767,00 zł.  



 W ramach realizowanego projektu pracownicy GOPS zorganizowali 
również wyjazd integracyjny do Pszczyny dla uczestników projektu i ich rodzin. 
W wycieczce wzięło udział 12 uczestników projektu wraz z dziećmi.  
 W miesiącu grudniu odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji 
projektu. Podczas spotkania uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia 
potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe w zakresie bukieciarstwa i 
florystyki, obsługi komputera i kas fiskalnych, wizażu i stylizacji oraz pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Ponadto uczestnicy otrzymali pamiątki i podręczniki o 
tematyce zgodnej z odbytymi szkoleniami. Podczas spotkania przedstawiono 
prezentację multimedialną poszczególnych etapów realizacji projektu. Dzięki 
udziałowi Ośrodka Pomocy Społecznej w projekcie zwiększyła się efektywność 
działań w ramach pracy socjalnej, zatrudniono nowego pracownika oraz 
zakupiono sprzęty niezbędne do utworzenia nowego stanowiska pracy. 


