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Projekt „ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH” 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 30 listopada 2011 r. zakończył realizacje projektu 

systemowego „ ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH” 

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r. w ramach 

poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Całość przedsięwzięcia współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz 

Społeczny). Głównym celem projektu  była aktywizacja zawodowa i społeczna w ramach 

instrumentów aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, działania o charakterze 

środowiskowym, wspieranie zdolności  do podjęcia zatrudnienia  poprzez szkolenia.  

W projekcie „ ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH” brało udział 12 osób nieaktywnych 

zawodowo w wieku aktywności zawodowej, w tym 3 osoby niepełnosprawne.  

Integracja uczestników projektu odbywała się poprzez prowadzenie działań o charakterze społecznym 

i środowiskowym.  

W ramach działań o charakterze społecznym uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z doradcą 

zawodowym oraz w konsultacjach z psychologiem co miało na celu doskonalenie umiejętności 

umożliwiających wejście na rynek pracy oraz w zajęciach edukacyjnych o charakterze 

komunikacyjnym i zawodowym  prowadzonych w formie kursu. Nasz projekt, ze względu na 

indywidualne potrzeby uczestników przewidział dwa rodzaje kursów szkoleniowych: „Konserwator 

terenów zieleni”  - 6 uczestników, „ Kasjer sprzedawca z podstawami obsługi komputera” – 6 

uczestników. 

Wizualnym odzwierciedleniem zdobytej wiedzy na szkoleniu  jest zagospodarowany fragment terenu 

zieleni w centrum Jadowa. 

W ramach działań o charakterze środowiskowym uczestnicy projektu uczestniczyli w spotkaniach o 

charakterze integracyjnym, wycieczkach integracyjno – kulturalnych do kina i teatru oraz trzydniowej 

wyjazdowej wycieczce edukacyjno – kulturalnej z warsztatami rzemiosła artystycznego. 

Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach szkoleniowych oraz w warsztatach jak też na zakończenie 

całego projektu otrzymały stosowne certyfikaty. 

Przy realizacji projektu „ ZIELONE ŚWIATŁO DLA AKTYWNYCH” czynnie zaangażowanych 

było trzech pracowników socjalnych naszego ośrodka pomocy. 

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, uczestnicy projektu aktywnie i chętnie brali udział 

we wszystkich zajęcia i spotkaniach integracyjnych. Mamy nadzieję, że udział naszych klientów w 

projekcie przyniósł, przynajmniej w części, oczekiwane rezultaty.  


