
 

Uchwała Nr XXV/237/2013 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 20 czerwca 2013 r.  
 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/204/2013 z dnia 28 marca 2013 r. oraz Uchwały 

   Nr XXIV/194/2009 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej    

                     dla Gminy Gnojnik na lata 2009-2013”. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Gminy  

w Gnojniku ustala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Do „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na lata 2009-2013” stanowiącym 

załącznik do Uchwały Nr XXIV/194/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na lata 2009-2013” wprowadza się 

zmiany do Załącznika Nr 1 „Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik 

obowiązujące w 2013 roku” w punkcie IV Czas trwania programu i harmonogram realizacji 

poszczególnych zajęć oraz w punkcie V Przewidywane rezultaty w 2013 roku, które to zmiany 

stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr XXV/237/13 

Rady Gminy Gnojnik  

z dnia 20 czerwca  2013 r. 

 

 

 

IV CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 

 

 

Lp. Zadania / działania Okres realizacji 2013 
 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Promocja projektu            

2. Rekrutacja grupy docelowej            

3. 
Działania o charakterze 

środowiskowym 
           

Instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej 

4. 
Uczestnictwo w kursach, 

konsultacjach, treningach 
           

4.1 Kurs „Obsługa kasy fiskalnej”            

4.2 
Kurs „Opiekun osób starszych  

i dzieci” 
           

4.3 Kurs „Prawo jazdy kat. B”            

4.4 Kurs „Prawo jazdy kat. C”            

4.5 Kurs „Obsługa komputera”            

4.6 Kurs „Florystyka”            

4.7 Kurs „Spawanie metodą MAG”            

4.8 Kurs „Spawanie metodą TIG”            

4.9 Kurs „Mała gastronomia”            

4.10 Kurs języka niemieckiego            

4.11 Kurs „Dietetyka”            

4.12 
Kurs „Pracownik ochrony 

fizycznej I stopnia” 
           

4.13 
Kurs „Manicure i zdobienie 

paznokci” 
           

4.14 Kurs „Kelner”            

4.15 
Warsztaty „Jak dobrze 

wyglądać” 
           

4.16 
Kurs ADR – przewóz towarów 

niebezpiecznych 
           

5. 
Indywidualne konsultacje  

z doradcą zawodowym 
           



6. 
Trening kompetencji  

i umiejętności społecznych 
           

7. 
Terapia psychologiczna 

indywidualna 
           

8. Ewaluacja programu            

 

Okres realizacji kursów może w ciągu roku ulec zmianie. Podane miesiące są wstępnym 

planem pracownika socjalnego. 

 

 

V PRZEWIDYWANE REZULTATY W 2013 ROKU 

 

Rezultaty twarde: 

 

1. Program Aktywności Lokalnej ukończy 28 osób, co zostanie potwierdzone 

zaświadczeniami wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Zorganizowane zostanie 46 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą 

zawodowym, 

3. Zorganizowane zostanie 40 godzin treningu kompetencji społecznych, 

4. Zorganizowane zostanie ok. 14 godzin terapii psychologicznej, 

5. Zorganizowane zostanie ok. 150 godzin kursu „Kelner”, 

6. Zorganizowane zostanie ok. 20 godzin kursu „Dietetyka”, 

7. Zorganizowane zostanie ok. 80 godzin kursu „Opiekun osób starszych i dzieci”, 

8. Zorganizowane zostanie ok. 30 godzin kursu „Obsługa kasy fiskalnej”, 

9. Zorganizowane zostanie ok. 40 godzin kursu „Obsługa komputera”, 

10. Zorganizowane zostanie 60 godzin kursu „Prawo jazdy kat. B”, 

11. Zorganizowane zostanie 50 godzin kursu „Prawo jazdy kat. C”, 

12. Zorganizowane zostanie ok. 60 godzin kursu „Florystyka”, 

13. Zorganizowane zostanie ok. 60 godzin kursu „Mała gastronomia”, 

14. Zorganizowane zostanie ok. 145 godzin kursu „Spawanie metodą MAG”, 

15. Zorganizowanie zostanie ok. 130 godzin kursu „Spawanie metodą TIG”, 

16.  Zorganizowane zostanie ok. 245 godzin kursu „Pracownik ochrony fizycznej, licencja 

I stopnia”, 

17. Zorganizowane zostanie ok. 40 godzin kursu „Manicure i zdobienie paznokci”, 

18. Zorganizowane zostanie ok. 60 godzin kursu „Język niemiecki”, 



19. Zorganizowane zostanie ok. 20 godzin warsztatów „Jak dobrze wyglądać”, 

20. Zorganizowane zostanie 24 godziny kursu „ADR – przewóz towarów 

niebezpiecznych”. 

 

Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie danego kursu. 

 

 

 

Rezultaty miękkie: 

 

1) w obszarze zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji, większe zaufanie we 

własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny), 

2) w obszarze kluczowych umiejętności pracowniczych (nabycie umiejętności pracy  

w zespole lub pracy indywidualnej,  nabycie umiejętności komunikacyjnych – 

kontakty interpersonalne), 

3) w obszarze umiejętności praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, 

sporządzania dokumentów CV, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy – 

wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy), 

4) w obszarze osobistych predyspozycji (poprawa autoprezentacji, poprawa 

samopoczucia, zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania, nabycie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za 

wykonywane zadania), 

5) odrodzenie się więzi międzyludzkich, nawiązywanie nowych kontaktów/ znajomości, 

6) zintegrowanie społeczności lokalnej. 

 

 

 


