


Projekt „RAZEM ŁATWIEJ” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej



Beneficjent projektu:

Realizator  projektu:



Osoby upoważnione do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu beneficjenta:

 Tadeusz Wojciechowski – Wójt Gminy Sławno

 Iwona Włodarczyk – Kierownik GOPS w Sławnie

Pracownicy socjalni:
 Anna Zagóra

 Halina Podwysocka – Pawlik

Personel zarządzający: 
 Ewa Zagóra – koordynator projektu

 Dorota Makuch – pracownik ds. obsługi finansowej

 Rafał Białas / Anna Stefaoska  - specjalista ds. promocji 



Całkowita wartośd projektu:

Wartośd dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Wkład własny GOPS w Sławnie



Celem projektu „RAZEM ŁATWIEJ” jest  
zwiększenie zdolności do zatrudnienia 20 osób 

z terenu Gminy Sławno oraz zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia społecznego na tym terenie.

Cele szczegółowe:
• rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
• podwyższanie kwalifikacji zawodowych
• wzrost aktywności i mobilności beneficjentów
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu



Aby najefektywniej zrealizowad  założone cele 

projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sławnie w 2010 roku ponowił porozumienie

z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest 

współpraca na rzecz osób bezrobotnych.



Beneficjenci projektu to osoby w wieku aktywności

zawodowej (15 – 64 lata ) zamieszkujące teren

gminy Sławno.

20 osób – 12 kobiet i 8 mężczyzn:

 6 os. nieaktywnych zawodowo

 7 os. bezrobotnych

 7 os. zatrudnionych 



W ramach projektu 12 kobiet i 8 mężczyzn zostało 
objętych następującymi formami wsparcia:

 praca socjalna
 spotkania z doradcą zawodowym (20 uczestników)
 poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji 

życiowych oraz umiejętności społeczno-zawodowych 
(20 uczestników)

 szkolenia zawodowe:
prawo jazdy kat. B (11 kobiet)
kurs komputerowy (7 kobiet)
kurs kasjer-sprzedawca (5 kobiet)
kurs spawania metodą TIG (8 mężczyzn)
 zasiłki celowe – wkład własny (20 uczestników)
 spotkanie o charakterze środowiskowym



W dniach 16-17 września 2010 r. 

Instytucja Zarządzająca – WUP w Łodzi 
przeprowadziła w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sławnie kontrolę mającą na celu 

sprawdzenie wykonania rzeczowego 

i zaawansowania finansowego realizacji projektu 
„RAZEM ŁATWIEJ”. 



Uroczyste rozpoczęcie realizacji projektu „RAZEM ŁATWIEJ”



spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym



spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym



spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym



spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym



Zajęcia teoretyczne – Kurs spawania metodą TIG



Zajęcia teoretyczne – Kurs spawania metodą TIG



Zajęcia praktyczne – Kurs spawania metodą TIG



Zajęcia praktyczne – Kurs spawania metodą TIG



EGZAMIN TEORETYCZNY – Kurs spawania metodą TIG



EGZAMIN PRAKTYCZNY – Kurs spawania metodą TIG



Zajęcia teoretyczne – kurs prawa jazdy kat. B



Zajęcia praktyczne – kurs prawa jazdy kat. B



Zajęcia praktyczne – kurs prawa jazdy kat. B



kurs komputerowy



kurs komputerowy



kurs kasjer - sprzedawca



Kurs kasjer - sprzedawca
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I edycja 
2009

praca socjalna

doradca 
zawodowy

psycholog

zasiłki celowe

spotkanie 
środowiskowe

2 rodzaje 
szkoleo 

zawodowych

II edycja 
2010

praca socjalna

doradca 
zawodowy

psycholog

zasiłki celowe

spotkanie 
środowiskowe

3 rodzaje 
szkoleo 

zawodowych

Prawo jazdy 
kat. B

III edycja 
2011

praca socjalna

doradca 
zawodowy

psycholog

zasiłki celowe

spotkanie 
środowiskowe

6 rodzajów 
szkoleo 

zawodowych

Prawo jazdy 
kat. B

akcja  
informacyjno-
promocyjna



I edycja 2009 II edycja 2010 III edycja 2011

182 475,00 PLN

175 266,00 PLN

206 719,00 PLN



- 20 beneficjentów (10% os. niepełnosprawne)

- spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym

- szkolenia zawodowe:
 księgowośd komputerowa

 kasjer sprzedawca

 pracownik biurowy (opcjonalnie z nauką języka obcego)

 kurs na wózki widłowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem

 spawacz

 kucharz

- prawo jazdy kat. B

- działania środowiskowe

- zasiłki celowe

- akcja informacyjno - promocyjna






