
         Projekt 
 
 
     Uchwała nr        
    Rady Miasta Podkowy Leśnej 
     z dnia 
 
 w sprawie: wyraŜenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII. Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm./  Rada Miasta Podkowy Leśnej 
uchwala co następuje; 
 
                 § 1 
 
 Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraŜa zgodę na realizację projektu 
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , 
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Podkowie Leśnej. 
       § 2 
 
 Wymagany wkład własny stanowią środki własne Gminy zabezpieczone w 
planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej w wysokości 
10,5 % wartości projektu tj. 7.539 zł 
 
              § 3 
 
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. 
 
                         § 4 
 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



     Uzasadnienie 
 
 
 Zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych z 
dnia 09 stycznia 2009 r. dotyczącym dofinansowania projektów systemowych 
realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, dla gminy Podkowa Leśna przewidziano na rok 2009 kwotę      
71.811 zł  /89,5% pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej,  
10,5% wkład własny/ Celem  Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umoŜliwienie 
dostępu do nich osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym. 
 Projekt planowany do realizacji w ramach w/w środków nosi tytuł „Moja 
aktywność – moją szansą”. 
 Celem projektu jest przełamywanie barier utrudniających integrację społeczną 
osobom pozostającym bez pracy w wieku aktywności zawodowej.      
 W ramach środków przyznanych na 2009 rok projektem zostanie objętych 7 
osób bezrobotnych.           
 W ramach aktywnej integracji przewidywane są następujące bloki tematyczne; 
− stymulowanie własnego rozwoju, 
− dojrzała asertywna komunikacja społeczna, 
− aktywne poszukiwanie pracy, 
− komputer od podstaw.                                                                                        

 Rezultatami uczestnictwa w projekcie będzie m.in. 
− nabycie umiejętności aktywnych  metod poszukiwania pracy, 
− odkrycie własnych moŜliwości i potencjału osobistego, 
− nabycie umiejętności korzystania z komputera, 
− wzrost wiedzy na temat rynku pracy, 
− zwiększenie wiary we własne moŜliwości. 

   
 


