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Z REALIZACJI 
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Uchwały Nr IV/24/07 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 07 lutego 2007r. 

 

W 2009r. programem reintegracji zawodowej i społecznej zostało objętych 37 osób  tj. 
22 -kobiet, 15- mężczyzn, w tym: 

  w trakcie trwania programu dołączyło:   8 osób 
 z systemu pomocy społecznej wyszło:   5 osób w  tym:  

  
     4- osoby poprzez zatrudnienie osób bezrobotnych na wolnym rynku 
     1- osoba poprzez podjęcie pracy przez innych członków rodziny,   
 

Przedstawiając wskaźniki efektywności programu wyszczególnić można następujące dane: 
 zatrudnienie na wolnym rynku pracy podjęło :  25- osób 
  przygotowanie zawodowe podjęły : 2- osoby 
 prace społecznie –użyteczne podjęło : 13- osób 
 staż podjęły :  2- osoby 
 w szkoleniach zawodowych uczestniczyła : 1-osoba 
 w grupach wsparcia uczestniczyły :  2- osoby 
   - w ramach realizowanego programu „Czas aktywności szansą na zmiany”, Projekt 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
W 2009r. programem reintegracji zawodowej zostały objęte osoby , które spełniają następujące 
kryteria : 

 osoby długotrwale bezrobotne 
 osoby bezdomne 
 osoby opuszczające zakłady karne 
 osoby uzależnione od alkoholu 
 osoby objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 
 
Dla każdego z  uczestników programu został opracowany indywidualny plan działania, który pozwala 
na sprecyzowanie możliwości beneficjatów  na rynku pracy , uzgodnienie wspólnych działań 
pracownika socjalnego i uczestnika programu w kierunku podjęcia zatrudnienia. 
 
W trakcie trwania  programu w 2009r. z systemu  pomocy  społecznej wyszło 5 osób poprzez m.in.  
podjęcie zatrudnienia na wolnym rynku pracy oraz poprzez podjęcie zatrudnienia  przez innych 
członków rodziny. 
 



Do programu dołączyło 8 osób.    Wiele z tych osób czasowo poprawiło swoja sytuację materialno – 
bytowa poprzez podejmowanie różnych subsydiowanych form zatrudnienia.  

I tak : 
13- osób podjęło prace  w ramach prac społecznie –użytecznych 
1- osoba podjęła staż 
 2 -  osoby  podjęły przygotowanie zawodowe 
 
  

Ważnym na wskazanie jest fakt podjęcia przez  25 uczestników programu reintegracji zatrudnienia na 
wolnym rynku pracy. Zawdzięczać to można zaangażowaniu klienta i pracownika socjalnego w 
prawidłowo prowadzoną pracę  socjalną, szeroko idącej współpracy pracowników socjalnych z 
Powiatowym Urzędem Pracy, a szczególnie z doradcą zawodowym  Klubu Integracji  Społecznej. 
Praca doradcy zawodowego skierowana była przede wszystkim na pozyskanie zatrudnienia , 
podniesienia kwalifikacji zawodowych wyłącznie dla mieszkańców Gminy Oświęcim . Oferty pracy były 
dostosowane do możliwości logistycznych związanych z miejscem zamieszkania  każdego z 
bezrobotnych. 

 
Należy zaznaczyć, że w 2009r. realizowany był projekt socjalny „Czas  aktywności szansą na zmiany” 
współfinansowany ze środków   EFS, realizowany w partnerstwie  na terenie Gminy Kęty, Oświęcim 
,Osiek, Polanka Wielka . 
W projekcie brały udział klientki tutejszego Ośrodka, uczestniczyły w warsztatach psychologicznych co 
umożliwiło im podniesienie poczucia  własnej wartości , samooceny jaki i możliwość podniesienie 
kwalifikacji  zawodowych poprzez   ukończenie kursu zawodowego.   

                                                                                                                                                                                                                   
Dodatkowo organizowane były Giełdy Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu  w których 
brali udział również klienci tutejszego Ośrodka co umożliwiło podjęcie zatrudnienia czy kursu 
zawodowego.    

                                                                                                                                      
Z prowadzonych statystyk wynika , że problem bezrobocia nadal w większości dotyczy kobiet niż 
mężczyzn.  Mimo, że w trakcie trwania programu reintegracji w 2009r. do listy uczestników  dołączyły 
4- kobiety  i 4- mężczyzn. 
 
Optymistyczną prognozą jest fakt zmniejszającej się liczby osób bezrobotnych. Podejmowanie 
zatrudnienia poprzez  różne formy , większe możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz  
szybki dostęp dla osób bezrobotnych do indywidualnej  pracy z doradcą zawodowym  Klubu Integracji 
Społecznej w Oświęcimiu  przyczyniły się do poprawy sytuacji materialnej klientów GOPS, a tym 
samym możliwości zabezpieczenia niezbędnych potrzeb życiowych i dalszej możliwości rozwoju 
zawodowego. 
 
Należy nadmienić ,  że okresie   trwania  programu reintegracji zawodowej i społecznej zaplanowanej 
na  lata 2007/2009 dołączyły: 

  24- osoby bezrobotne 
  30- osób    wyszło z systemu pomocy społecznej  

 

Grojec,15.01.2010r.  
Sporządziła: 
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