
[ 2 ] PRZEGLĄD OSIECKI
Aktywnośćszansą rozwoju

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Stanisław Glapiak za-
prosił przedstawicieli grona pedagogicznego do Dworku w Je-
ziorkach. Tam podziękował za wypełnianie misji, jaką jest
przekazywanie wiedzy i wychowywanie młodego pokolenia. W
dowód wdzięczności wraz z panią skarbnik Małgorzatą Lisowską
wręczył róże, a wyróżniający się i zaangażowani w pracę dydak-
tyczno-wychowawczą zostali specjalnie uhonorowani. Nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna otrzymali: Bogna Drebot, Ce-
cylia Glapiak, Hanna Jakubowska, Hanna Kędzierska-Flak, Mał-
gorzata Machowiak, Joanna Prałat, Anna Poprawska, Anna
Weber, Józef Rafał Popławski. 

W sierpniu 2012 r. uczestnicy
projektu wzięli udział w warszta-
tach psychologicznych, których
celem było lepsze poznanie sa-
mego siebie, nabycie umiejętności
komunikacyjnych, zwiększenie
motywacji do działania a także
poznanie zasad asertywności. Po-
wyższe umiejętności są pomocne
w kontaktach międzyludzkich. 

Kolejne warsztaty z zakresu ak-
tywnego poszukiwania pracy od-
były się we wrześniu br. Doradca
zawodowy przekazał wiedzę z za-
kresu poruszania się po rynku
pracy, przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, przeprowadzania
rozmowy kwalifikacyjnej. Benefi-
cjenci zdobyli niezbędną wiedzę z

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej rozpoczął
realizację czwartej edycji projektu systemowego pod nazwą „Aktyw-
ność Szansą Twojego Rozwoju” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W tegorocznym projekcie bierze udział 10 mieszkańców Gminy
Osieczna (7 kobiet i 3 mężczyzn,) bezrobotnych bądź nieaktywnych
zawodowo, otrzymujących wsparcie z pomocy społecznej. Celem
głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna uczestni-
ków. W ramach projektu przygotowano dla beneficjentów trzy warsz-
taty oraz kursy zawodowe, które mają podnieść kwalifikacje i
umiejętności zwiększające szansę podjęcia zatrudnienia.

zakresu aktywnego poszukiwania
pracy. 

W październiku odbyły się
warsztaty „Pierwszy biznes”, pod-
czas których uczestnicy zdobyli
podstawowe informacje, które są
niezbędne przy założeniu własnej
działalności gospodarczej. 

Ponadto uczestnicy projektu do
końca grudnia 2012 r. ukończą
kursy zawodowe, wybrane indywi-
dualnie przez każdego z uczestni-
ków. Kursy zawodowe podniosą
status zawodowy uczestników i
wzbogacą ich CV. Nieodzownym
plusem dla beneficjentów jest rów-
nież nawiązanie nowych znajomo-
ści. 


