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Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie realizuje
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 

którego celem jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 20 osób:
20 kobiet z terenu Gminy Krzeszów do końca czerwca 2015 roku

CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
W GMINIE KRZESZÓW 

Okres realizacji projektu: 01.01.2013- 30.06.2015.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, zatrudnione (rolnicy), za-
mieszkałe na terenie gminy Krzeszów, pochodzące z grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, korzystające z Pomocy społecznej i będące w wieku ak-
tywności zawodowej- w wieku 15-64 lat. 
Dzięki  uczestnictwu w projekcie klienci Ośrodka Pomocy Społecznej- uzyskają 
fachową pomoc psychologa i doradcy zawodowego. Trening kompetencji i umie-
jętności społecznych ma na celu podniesienie kompetencji społecznych po-
trzebnych w życiu codziennym i w poszukiwaniu pracy. Warsztaty z doradcą za-
wodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy maja na celu na-
bycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy - zdobędą nowe umiejętno-
ści poprzez uczestnictwo w zajęciach w ramach podnoszenia kompetencji o 
charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności za-
wodowych, umożliwiających aktywizację zawodową.

Wartość ogólna projektu na 2015 rok wynosi:      36 374,00
W tym kwota dofinansowania:                           32 554,73        
Wkład własny:                                                       3 819,27

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie ul. Rynek 2 

Tel. 15 879-83-51 wew. 30, e-mail: opskrzeszow@ops.net.pl
Więcej informacji na temat  Europejskiego Funduszu Społecznego 

można uzyskać pod adresem: www.efs.gov.pl


