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ROK 2010
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie w 2010 roku kontynuuje realizację projektu pt. „Droga  do 
samodzielności” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu 
VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W dniu  10 maja 2010 roku Wójt Gminy Bedln0 – Krzysztof Kołach podpisał umowę na 2010 rok 
dotyczącą realizacji projektu.

W  2010 roku  uczestnikami projektu jest grupa 10 osobowa ( w tym; 7 kobiet  i 3 mężczyzn ), którzy są 
klientami GOPS Bedlno.

Ogólna wartość projektu wynosi 111.000 zł, w tym dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokości 
99.345,00 zł (89,5% ogólnej wartości projektu), natomiast kwotę 11.655,00 zł (10,5% ogólnej wartości 
projektu) gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z własnych środków w postaci wkładu własnego.

W dniu 9 czerwca 2010 roku rozpoczęła się realizacja aktywnej integracji, która obejmuje : 
-  doradztwo zawodowe, 
-  warsztaty z psychologiem,
oraz szkolenia zawodowe w zakresie:  

1) Kurs prawo jazdy kategorii B -  dla  3 osób
2) Opiekunka osób starszych  - dla 4 osób
3) Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe  - dla 3 osób

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących długotrwale 
klientami pomocy społecznej.
Cele projektu:

• zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
• zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
• zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na 

rynek pracy. 
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