
 
 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie projektu „POMOC SPOŁECZNA” 

w ramach zadania pt. Aktywna integracja o charakterze zawodowym, 

polegająca na zorganizowaniu szkoleń zawodowych, doradztwa 

zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych stażów dla uczestników 

projektu "Daj sobie szansę!" realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem                                    

 

edycja III/2018 

 

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania                        

„Gorce-Pieniny”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 kwiecień 2018 – 30  wrzesień 2018 r. 



 
 

 
I. Wstęp 

W 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą 

w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 było realizatorem III edycji projektu                           

pt. Aktywna integracja o charakterze zawodowym, polegająca na zorganizowaniu 

szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego, zajęć grupowych oraz płatnych stażów 

dla uczestników projektu "Daj sobie szansę!" finansowany w ramach zadania 

publicznego przez Gminę Krościenko nad Dunajcem. 

Projekt dostosowany był do specyfikacji gminy oraz określonej grupy uczestników 

ostatecznych. Potrzeba jego realizacji wynikała z występujących na tym terenie 

problemów społecznych, którymi są: bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcyjność rodzin oraz 

niska aktywność społeczna mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem.  

Założeniem projektu było pośrednie oddziaływanie na środowisko pracowników, 

poprzez dostosowanie kursów zawodowych do potrzeb rynku pracy w celu zwiększenia 

kwalifikacji i potencjału zawodowego przyszłych pracowników. 

Całkowity budżet projektu wynosił 49 430 zł (100%). 

 

   

II. Cel główny projektu 

 

Celem głównym projektu było włącznie 8 uczestników zadania do pełnego życia 

społecznego oraz przygotowanie ich do powrotu lub wejścia na rynek pracy.  

 

 

 

III. Cele szczegółowe projektu 

Za pośrednictwem projektu realizowane były następujące cele szczegółowe: 

 Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników zadania i zdobycie 

umiejętności umożliwiających powrót lub wejście na rynek pracy, 

 Wsparcie doradcze, 

 Wdrożenie i upowszechnienie inicjatyw integracyjnych i środowiskowych 

zwiększających i promujących aktywność społeczną uczestników zadania. 

 

 

 

IV. Formy udzielonego wsparcia 

W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w formie:  

 Indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, 

 Kursów o charakterze zawodowym, w tym: 

- kursu na prawo jazdy kat B, 

- kursu na prawo jazdy kat, D, 

- kursu operatora koparko-ładowarki, 

- kursu glazurnika, 

- kursu operatora piły, 

- kursu animatora zabaw dziecięcych i wychowawcy wycieczki. 



 
 

 

 Badań profilaktycznych w związku z planowanym zatrudnieniem, 

 Badań BHP w związku z planowanym zatrudnieniem, 

 Stypendiów staży zawodowych, 

 Warsztatów poradnictwa zawodowego, 

 Badań lekarskich specjalistyczne dla uczestników kursów. 

 

 

 

V. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonego dla uczestników projektu 

„Daj sobie szansę” 

 

Zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego Panią Natalie Ligas w 

formie konsultacji indywidualnych i warsztatów grupowych. Szkolenie z zakresu 

doradztwa zawodowego odbyło się w terminie od dnia 8.05.2018r. do dnia 

30.06.2018r. W konsultacjach indywidualnych wzięło udział 8 uczestników 

projektu, średnio po 3 godz. na każdego uczestnika. Na konsultacjach 

indywidualnych każdy z uczestników tworzył indywidualny plan działania 

określający ścieżkę edukacyjno-zawodową.  

 

Zostały przeprowadzone także zajęcia grupowe z zakresu doradztwa 

zawodowego dla 8 uczestników projektu w formie warsztatów o łącznym 

wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Tematyka zajęć grupowych obejmowała 

głównie zagadnienia z zakresu aktywizacji zawodowej w tym: aktywnego 

poszukiwania pracy, lokalnego rynku pracy, redagowania własnej aplikacji 

(życiorysu zawodowego i listy motywacyjnego), zasad autoprezentacji i 

praktycznego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

 

 

 

VI. Kurs na prawo jazdy kat. B  

 

W terminie od dnia 14.05.2018r. do dnia 29.06.2018 r. został zorganizowany i 

przeprowadzony „Kurs na prawo jazdy kat. B”, w którym uczestniczyły 2 osoby. 

Celem kursu była nauka prowadzenia samochodu osobowego i przygotowanie 

uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Kurs 

zorganizował i przeprowadził Ośrodek Szkolenia Kierowców i obejmował 60 

godz. zajęć w tym: 30 godz. zajęć teoretycznych oraz 30 godz. zajęć 

praktycznych dla każdego uczestnika projektu. 

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego, opłacony został egzamin 

państwowy w zakresie kierowania pojazdami osobowymi dla uczestników 

projektu.  

 

 

VII. Kurs na prawo jazdy kat. D  

 

W terminie od dnia 20.06.2018r. do dnia 10.08.2018 r. został zorganizowany i 

przeprowadzony „Kurs na prawo jazdy kat. D”, w którym uczestniczyła 1 osoba. 



 
 

 
Celem kursu była nauka prowadzenia autobusu i przygotowanie uczestnika do 

egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. S. Kurs zorganizował i 

przeprowadził Auto – Moto Szkoła i obejmował 80 godz. zajęć w tym: 20 godz. 

zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych.  

 

Po pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego, opłacony został egzamin 

państwowy w zakresie kierowania pojazdami silnikowymi według kat. D wraz z 

egzaminem poprawkowy i dodatkowymi godzinami zajęciami praktycznymi. 

 

 

 

VIII. Kurs operatora koparko – ładowarki 

W okresie od dnia 21.05.2018 r. dnia 04.06.2018r. przeprowadzono kurs w oparciu 

o program dla operatorów koparko – ładowarek w zakresie III klasy uprawnień. 

Szkolenie realizowane na podstawie programu opracowanego przez Instytut 

Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zakończony egzaminem 

zewnętrznym przed Komisją powołaną przez ten instytut. – 1 osoba 

Celem szkolenia było nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności praktycznych 

niezbędnych do pracy w zawodzie operatora koparko-ładowarki. 

 

 

IX. Kurs glazurnika  

W okresie od dnia 27.09.2018 r. dnia 29.09.2018r. przeprowadzono dla i osoby 

kurs glazurnika, którego celem było nabycie przez uczestnika projektu wiedzy i 

umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w zawodzie glazurnika.  

 

 

X. Kurs operatora piły  

W dniu 19.05.2018r. odbyło się szkolenie z obsługi pilarek mechanicznych 

zorganizowane przez Centrum Szkoleń Zawodowych, w którym wziął udział                  

1 uczestnik projektu. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie 

słuchacza do obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych oraz bezawaryjnej i 

bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.  

 

 

XI. Kurs animatora zabaw dziecięcych i wychowawcy wycieczki 

W dniu 12.05.2018r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie pt. Animator 

zabaw dziecięcych. Oraz w okresie od dnia 19.05.2018r do dnia 27.05.2018r. 

przeprowadzono kurs na wychowawcę wypoczynku, które zakończyły się 

egzaminem sprawdzającym i uzyskaniem zaświadczeń – 1 osoba 

 



 
 

 
XII. Rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu 

 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty:  

 

Rezultaty twarde: 

 8 osób ukończyło udział w projekcie, w tym: 5 kobiet i 3 mężczyzn. 

 5 osób odbyło staże zawodowe.  

 zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 6 różnych kursów 

zawodowych, w których ukończyło ostatecznie 7 osób.  

 8 osób skorzystało ze wsparcia doradztwa zawodowego oraz wzięło udział 

w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego. 

 

Rezultaty miękkie: 

 8 uczestników projektu nabyło kompetencje i umiejętności zawodowe, takie 

jak: 

- umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, 

- umiejętność redagowania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych 

podczas ubiegania się o pracę, 

- umiejętność autoprezentacji, 

 

 u 8 uczestników projektu nastąpił wzrost kompetencji społecznych i 

osobistych, takich jak: 

- nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej i aktywnego słuchania, 

- podniesienie poziomu samooceny i asertywności, 

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

- uzyskanie wiedzy z zakresu przepisów prawa, 

- zwiększenie świadomości i aktywności społecznej oraz obywatelskiej, 

 

 

 

XIII. Zakończenie 

 

Zrealizowane działania w ramach projektu potwierdziły przełamanie stereotypów i 

poprawę wizerunku uczestników projektu, jako osób aktywnych zawodowo i 

otwartych na kontakty z otoczeniem. Podsumowując powyższe działania należy 

stwierdzić, że wszystkie założenia projektu zostały zrealizowane.  


