
 

 

 
 
 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Unii Europejskiej   

w ramach Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  
Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji  przez ośrodki pomocy społecznej”  w ramach                                                                                                 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” 
 
W wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wybrał 

wykonawcę szkolenia  z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Jako ofertę spełniającą warunki określone 
przez zamawiającego wybrano ofertę firmy „EDUKATOR” prowadzoną przez Marię Rachwał z Lęborka. Na 
przełomie marca i kwietnia beneficjentki ostateczne projektu uczestniczyły w przedmiotowym szkoleniu oraz 
skorzystały z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. W wyniku przeprowadzonych konsultacji 

zostały wyznaczone Indywidualne Plany Działania dla poszczególnych uczestniczek projektu.  

Bazując na zebranych informacjach GOPS przystąpił do realizacji dalszej części projektu.   Kursy zawodowe 
przeprowadziła firma „O.K. Ośrodek Kursów” z Wejherowa. 

W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych odbywały się będą następujące kursy: 

a) kucharz małej gastronomii  dla 3 beneficjentek - szkolenie obejmowało 220 godzin, w tym: 
 - 70 godz. zajęć teoretycznych, 
- 150 godz. zajęć praktycznych, 
b) fryzjer dla 1 beneficjentki - szkolenie obejmowało  300 godzin, w tym: 
 - 100 godz. zajęć teoretycznych, 
- 200 godz. zajęć praktycznych, 
c) florysta z obsługą kas fiskalnych  dla 3 beneficjentek - szkolenie  przeprowadzone zostało w ciągu  
   200 godzin, w tym: 
 - 50 godz. zajęć teoretycznych, 
- 150 godz. zajęć praktycznych, 
d) opiekunka osób starszych wymagających pomocy osób drugich dla 2 beneficjentek - szkolenie  
obejmowało  184 godziny, w tym: 
- 24 godziny zajęć teoretycznych 
- 160 godzin zajęć praktycznych  
e) kurs księgowości w małej firmie dla 1 beneficjentki - szkolenie obejmowało  200 godzin, 
f) pracownik administracyjny  , sekretarka dla 2 beneficjentek- szkolenie obejmowało  100  
godzin. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

Kolejną firmą wybraną w sposób konkurencyjny jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Renata Socha. Firma  
z Lęborka przeprowadziła kurs prawa jazdy kat. „B”, dla 10 uczestniczek projektu.  
W związku z trym, że powstały oszczędności, za zgodą instytucji pośredniczącej ogłoszono przetarg  
i dokonano wyboru firmy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia tj.: 
 „Kursu zaradności życiowej połączonego z modułem korzystania z komputera” w celu osiągnięcia  
lepszych efektów przez uczestniczki projektu. Kurs jest w trakcie realizacji. Udział w projekcie jest  
bezpłatny. Wszystkie koszty w ramach prowadzonych szkoleń zawodowych oraz kursu prawa jazdy kat.  
„B” są pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pozyskanej dotacji.  
Beneficjentki projektu otrzymują w ramach projektu również wsparcie dochodowe w postaci zasiłków  
celowych. 

 Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych kobiet z  
         gminy Linia oraz większej ich mobilności na rynku pracy. 
         W przyszłym roku po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lini będzie realizować projekt  
         systemowy „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych kobiet w gminie Linia” , skierowany do  
         kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. 

                                                 Zapraszamy do  udziału  
 
 
 
          Linia, dnia  05.12.2011r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


