GMINNE CENTRUM INFORMACJI
96-320 Mszczonów, ul. śyrardowska 4, tel.fax: (0-46) 857 11 99, e-mail: gci@mszczonow.pl,
http://www.gci.mszczonow.pl, http://gci.mszczonow.info

1. Zadania realizowane przez GCI.
Głównym zadaniem realizowanym przez GCI jest przeciwdziałanie bezrobociu na terenie
miasta i gminy Mszczonów. Bardzo waŜnym aspektem jest udostępnianie nowych technologii
lokalnej społeczności, tym bardziej, Ŝe mszczonowskie GCI wraz ze swym oddziałem
w Osuchowie, to jedyne miejsca na terenie gminy, w którym kaŜdy moŜe skorzystać
z nowatorskich technik informatycznych. Cały czas prowadzimy szkolenia i warsztaty, dzięki
którym znacznie zwiększa się poziom wiedzy, kwalifikacji i szans zdobycia zatrudnienia przez
osoby w nich uczestniczące. RównieŜ waŜnym zadaniem, w które GCI angaŜuje się coraz
bardziej jest pomoc w promowaniu gminy.
1.1. Udostępnianie pracowni komputerowej.
Dzięki dobrze wyposaŜonej pracowni komputerowej infocentrum moŜe realizować wiele
zadań własnych i jednocześnie udostępniać ją lokalnej społeczności.
REZULTATY:
 Z Internetu skorzystało: ok. 1 300 osób (w tym ok. 110 osób miesięcznie)
 Z drukowania skorzystało: 600 osób (w tym ok. 60 osób miesięcznie)
 Z ksero skorzystało: 240 osób (w tym ok. 20 osób miesięcznie)
 Komputer wynajmowało: 80 osób (w tym ok. 7 osób miesięcznie)
 Zostały przepisane teksty dla: 75 osób (w tym dla ok. 7 osób miesięcznie)
 Z pozostałych usług (skanowanie, faks, bindowanie): 220 osób (w tym ok. 20
miesięcznie)
1.2. Wykorzystanie technik multimedialnych na rzecz promocji gminy, działań
charytatywnych, akcji ogólnospołecznych.
GCI angaŜuje się w coraz więcej działań promocyjnych gminy mając tym samym
moŜliwość wykorzystania posiadanych programów komputerowych i sprzętu (Corel 9, Flash,
program do projektowania okładek i płyt CD, skaner, itd.). Zaplecze techniczne daje GCI
moŜliwość

podejmowania

takich

działań,

jak

multimedialnych. Kopie prezentacji dostępne są w GCI.
 Prezentacja Mszczonowa,
 Prezentacja logistyczna Mszczonowa,
 Prezentacja inwestycyjna Mszczonowa,
 Prezentacja aquaparku,
 Prezentacja lotniska,
 Folder inwestycji na terenie gminy.
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chociaŜby

tworzenie

prezentacji

1.3. Zapobieganie bezrobociu na terenie gminy.
Rola GCI jako koordynatora ds. przeciwdziałania bezrobociu opiera się nie tylko na
prowadzeniu baz danych osób bezrobotnych oraz pracodawców i na tej podstawie wymianie
danych, ale równieŜ na stałym pozyskiwaniu informacji o inwestycjach na terenie powiatu
Ŝyrardowskiego. Jest to jednoznaczne z pozyskiwaniem nowych miejsc pracy i poszerzaniem
obszaru działania GCI.
REZULTATY:
 Ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie danych (miasto i gmina
Mszczonów):
01.01.2004r.- 31.12.2004r.
469

 Struktura płci (miasto i gmina Mszczonów):

kobiety
264

męŜczyźni
205

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę kobiet i męŜczyzn zarejestrowanych w bazie danych osób
bezrobotnych, widoczna jest przewaga kobiet. Nie potwierdza to jednak tendencji
w powiecie Ŝyrardowskim, gdzie liczba kobiet stanowi 46,4 % ogółu bezrobotnych.
 Struktura wieku (miasto i gmina Mszczonów):
18-30 lat
290

31-45 lat
121

46 lat i powyŜej
58

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe o ile w ogólnej liczbie osób zarejestrowanych w GCI przewaŜają
znacznie osoby w wieku 18 - 30 lat, o tyle obecnie, największą grupą bezrobotnych ze
względu na wiek są osoby 46 letnie i powyŜej 46 lat.
 Struktura wykształcenia (miasto i gmina Mszczonów):
podstawowe
zawodowe
średnie
wyŜsze

58
134
213
64

Największą grupę bezrobotnych na terenie gminy Mszczonów, zarówno w ogólnej liczbie
osób zarejestrowanych w GCI, jak i wśród osób zarejestrowanych w 2004r. stanowią
osoby z wykształceniem średnim. Jest to informacja optymistyczna biorąc pod uwagę, Ŝe
w

powiecie

Ŝyrardowskim

największą

grupę

bezrobotnych

stanowią

osoby

z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym – 35% ogółu bezrobotnych.
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 Ilość osób bezrobotnych z gmin sąsiednich zarejestrowanych w bazie danych:
śyrardów

151

Radziejowice

54

Skierniewice

6

Puszcza Mariańska
Inne miejscowości
SUMA

14
27
252

Współpraca z przedsiębiorcami zarówno lokalnymi, jak i z sąsiednich gmin, powiatów ma
charakter stały. Firmy juŜ same zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, ale mimo tego
kontaktujemy się z nimi co pewien czas (2-3 tygodnie). Obecnie dość aktywnie
współpracujemy z 55 firmami na terenie gminy Mszczonów i gmin sąsiednich, to m. in.: FM
Logistic, YKK Poland, Mostva, Ergon, Mondi Packaging, DSM Nutritional Products, Hotel
Panorama, Fiege, Maersk Logistic, Z.P.C. Flis, Z.P.C. Flisanka, Z.P.C. Flisan, Walmag,
Spółdzielnia Handlowo – Usługowa w Mszczonowie, Weten, Artbau, Agatex, Univeg,
Carrefour, Finco Stal Serwis, Finco Stal Profil, Finco Stal Sp. jw., Helukabel, Interstone,
Discount Plus, Firma Transportowa przy Discount Plus, P.H.U. „Markus”, Tommarko,
Komfort,

Drukarnia

Offsetowa

„Alterna”.

GCI

współpracuje

równieŜ

z

ok.

20

przedsiębiorcami.
Najczęściej pojawiającymi się ofertami pracy dla kobiet są oferty na stanowisku sprzedawcy,
pracownika biurowego, pracownika fizycznego – pakowaczka, sprzątaczka. Z kolei ofertami
pracy najczęściej pojawiającymi się dla męŜczyzn są oferty na stanowisku kierowcy kat.
C+E, magazyniera, operatora wózków widłowych.
 Ilość ofert pracy, które napłynęły do GCI:

01.01.2004r.-31.12.2004r.
218

 Ilość przekazanych ogółem -dokumentów personalnych do firm:

01.01.2004r.-31.12.2004r.
1 583

Ilość osób zatrudnionych do pracy stałej i tymczasowej (sezonowej)
(jest to liczba ustalona na podstawie informacji zwrotnej od osoby zatrudnionej bądź od
pracodawcy, nie od wszystkich jednak osób otrzymujemy informację zwrotną w związku
z czym moŜe ona być większa).

01.01.2004r.-31.12.2004r.
ok. 160 osób

4

Znaczna część aplikacji (ok. 410) została przekazana do nowopowstałego magazynu
Discount Plus oraz nowouruchomionej linii produkcyjnej Thomsona w FM Logistic. Na
przełomie września i października 2004r. w Gminnym Centrum Informacji Firma Discount
Plus przeprowadziła we współpracy z GCI rekrutację, w której uczestniczyło ok. 200 osób.
KaŜda osoba zaproszona na rozmowę poza określonymi wymaganiami na poszczególne
stanowiska, musiała być zameldowana na terenie gminy Mszczonów.
 Ilość aplikacji przekazanych do Discount Plus - 287 aplikacji, a w tym:
magazynier: 110 aplikacji
pracownik administracji: 94 aplikacje
konfekcjoner: 83 aplikacje
REZULTATY: zatrudniono ok. 45 osób za pośrednictwem GCI;
ogółem ok. 60 osób z gminy Mszczonów

 Ilość aplikacji przekazanych do FM Logistic - 123 aplikacje, a w tym:
pracownik biurowy: 44 aplikacje
operator: 32 aplikacje
pakowaczka: 47 aplikacji
REZULTATY: zatrudniono ok. 30 osób za pośrednictwem GCI;
ogółem ok. 40 osób z gminy Mszczonów

1.3.1 Oferty pracy za granicą.
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oprócz ofert pracy na terenie Mszczonowa
i okolic dysponuje takŜe aktualnymi ofertami pracy poza granicami kraju. Są to oferty pracy
z serwisu

internetowego

urzędów

pracy

(www.praca.gov.pl),

bądź

otrzymywane

bezpośrednio z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. BranŜe, do których poszukiwani
są pracownicy, to między innymi branŜa elektroniczna, telekomunikacyjna, przemysłu
stalowego, pielęgniarstwo czy cukiernicza. Jeśli chodzi o wymagania odnośnie wieku
kandydatów,

niezauwaŜalna

jest

bariera

wiekowa

stawiana

przez

zagranicznych

pracodawców, co z kolei stanowi tendencję ujawniającą się na rynku pracy w kraju.
Priorytetowym

wymaganiem

jest

natomiast

doświadczenie

zawodowe

i wykształcenie

kierunkowe, a takŜe znajomość określonego języka obcego często wystarczy na poziomie
podstawowym. Kontrakty zawierane przez zagranicznych pracodawców z pracownikami,
zwykle obejmują okres pracy od półrocznego do rocznego. To z czym powinien liczyć się
pracownik decydujący się na wyjazd za granicę - to koszty dojazdu, które muszą być
pokryte ze środków własnych. Z kolei koszty wyŜywienia i noclegu na miejscu zatrudnienia,
są

niejednokrotnie

pokrywane

ze

środków

pracodawcy.

Wszelkimi

formalnościami

związanymi z rekrutacją pracowników zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy. Standardowymi
dokumentami niezbędnymi do procesu rekrutacji jest m. in.: Ŝyciorys (CV), kopie
zaświadczeń, dyplomów z oryginałem do wglądu czy teŜ paszport z terminem waŜności
minimum rok. W zaleŜności od rodzaju oferty często wymagane jest takŜe przetłumaczone
przez tłumacza przysięgłego świadectwo zdrowia, czy teŜ poświadczony równieŜ przez
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tłumacza stopień znajomości języka angielskiego.
Zainteresowanie ofertami pracy za granicą wśród bezrobotnych z gminy Mszczonów nie jest
zbyt duŜe, a wręcz nikłe, w 2004r. ofertami tymi było zainteresowanych ok. pięciu osób.
W tym dwie osoby zostały skierowane do WUP-u w celu dokonania formalności związanych
z pracą w Niemczech – stanowisko opiekunka do dziecka oraz pracownik sezonowy – zbiór
warzyw.
1.3.2. Internetowe serwisy pracy – szansą dla bezrobotnych.
Naszym klientom udostępniamy ok. 70 adresów serwisów pracy w kraju
i zagranicą, co ułatwia im wyszukiwanie ofert pracy w Internecie. W większości
przypadków osobami korzystającymi z internetowych ofert pracy są osoby do 30 roku
Ŝycia.
1.3.3. Informacja zawodowa.
Stałym elementem poradnictwa zawodowego GCI stało się udzielanie informacji,
udostępnianie materiałów na temat pisania cv i listów motywacyjnych, pomoc w ich
przygotowywaniu. GCI utrzymuje stały kontakt z doradcą zawodowym z Powiatowego
Urzędu Pracy, co pozwala na wymianę doświadczeń. W GCI są dostępne płyty CD
Mentor, Vidi, płyty z zakresu Prawa Pracy, zmian w przepisach, księgowości, rozliczeń
podatkowych, itp., z których kaŜda osoba zainteresowana moŜe skorzystać na miejscu
bądź wypoŜyczyć.
REZULTATY:


Ilość napisanych CV i listów motywacyjnych: ok. 240 aplikacji (w tym ok. 20
miesięcznie)

1.3.4.Szkolenia zawodowe.
W roku 2004 przeprowadziliśmy kursy komputerowe i szkolenia kierowców
wózków widłowych. Tego rodzaju kursy i szkolenia organizowane w GCI są najbardziej
popularne, z racji na duŜą ilość firm logistycznych na terenie Mszczonowa, czyli
zapotrzebowanie na pracowników magazynowych i biurowych. Kurs komputerowy „Od
podstaw

do

mistrzostwa

z

pakietem

biurowym

Full

I”

jest

nowym

kursem

o zwiększonej liczbie godzin z 45 do 60, wzbogacony o naukę dodatkowego programu
PowerPointa.
REZULTATY:
 Kurs komputerowy Pakiet Biurowy Full I – 1 kurs, 7 osób
 Kurs komputerowy „Od podstaw do mistrzostwa z pakietem biurowym Full I”
2 kursy, 15 osób
 Kurs kierowcy wózków widłowych – 3 szkolenia; 28 osób
 Kurs HACCP – „Analiza ZagroŜeń i Krytyczny Punkt Kontroli” – 10 osób
(10.05.2004r.)
 Szkolenie dla przedsiębiorców – „Pozyskiwanie środków z funduszy
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strukturalnych Unii europejskiej na rozwój firm” – 30 osób, szkolenie bezpłatne
(25.05.2004r.)
 "VAT w jednostkach samorządów organizacyjnych” – 24 osoby (08.09.2004r.)
SUMA OSÓB PRZESZKOLONYCH - 109
1.4. Działania na rzecz dzieci i młodzieŜy.
1.4.1. Projekt „Ferie z komputerem” – luty 2004r.
GCI w okresie od 02.02.2004r. do 13.02.2004r. zrealizowało projekt „Ferie
z komputerem 2004”, chcąc tym samym urozmaicić okres ferii dzieciom i młodzieŜy
z miasta i gminy Mszczonów. Projekt „Ferie z komputerem” skierowany był do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Warunkiem uczestnictwa było
posiadanie

waŜnej

legitymacji

szkolnej.

KaŜdy

z

uczestników

za

jednorazowe

skorzystanie z 1,5 godzinnego spotkania płacił symboliczną złotówkę. KaŜdy uczestnik
dysponował

oddzielnym

stanowiskiem

komputerowym,

dostępem

do

Internetu

i drukarek.
REZULTATY:
 Ilość uczestników ogółem: 150 osób
 Ilość uczestników niepowtarzających się: 30 osób
1.4.2. Fabryka Inicjatyw – Fundusz Młodych Koalicja „Wehikuł”
21 stycznia 2004r. zostały oficjalnie wręczone umowy na realizację projektów
wszystkim zwycięzcom ostatniego konkursu grantowego ogłoszonego przez Koalicję
„Wehikuł”. W tegorocznej edycji wpłynęły 22 wnioski, z czego dofinansowano 13
projektów na łączną kwotę 20 000 zł. Wśród zwycięskich projektów znajduje się
7 projektów z terenu śyrardowa, 4 projekty z Miasta i Gminy Mszczonów oraz
2 projekty z Radziejowic. Realizacja kolejnej edycji była moŜliwa dzięki Darczyńcom,
takim jak:


Urząd Miasta i Gminy Mszczonów



śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości



Urząd Miasta w śyrardowie



Urząd Gminy w Radziejowicach



Mariański Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych



Pani Jadwiga Widerkiewicz



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w śyrardowie

1.4.3. Fundacja Fundusz Młodych „Wehikuł”
W

dniu

3

czerwca

2004

roku

śyrardowskie

Stowarzyszenie

Wspierania

Przedsiębiorczości jako główny koalicjant ustanowiło aktem notarialnym Fundację Fundusz Młodych „Wehikuł” przekazując jej jednocześnie wszystkie dotychczasowe
zadania funduszu. Fundacja w swoich zadaniach i ich realizacji pozostanie wierna idei
pomocy młodym ludziom.
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Gminne Centrum Informacji przez cały czas działania zarówno Funduszu Młodych
„Wehikuł”, jak i samej juŜ Fundacji angaŜuje się w róŜnego rodzaju inicjatywy, akcje
i konkursy. Pracownicy GCI podjęli się równieŜ działalności społecznej w Fundacji
zasilając Zarząd Fundacji i Komisję Grantową.
GCI wykazało się duŜym zaangaŜowaniem w Program Stypendiów Pomostowych
realizowany przez Fundację Fundusz Młodych „Wehikuł”, w ramach którego niezbędna
była koordynacja dokumentów, kontakt z potencjalnymi kandydatami oraz promocja w
gminie

Mszczonów.

Do

uczestnictwa

w

ww.

programie

zakwalifikowało

się

5 kandydatów z Mszczonowa, którzy przez okres 10 miesięcy będą otrzymywać stypen
dium w wysokości 380 zł miesięcznie.
1.4.4. Projekt „Lato z komputerem” - lipiec – sierpień 2004r.
GCI w okresie od 12.07.2004r. do 13.08.2004r. zrealizowało projekt „Lato
z komputerem 2004”. Projekt ten realizowany był na tych samych zasadach co „Ferie
z komputerem”.
REZULTATY:
 Ilość uczestników ogółem: 273 osoby
 Ilość uczestników niepowtarzających się: 57 osób
1.5. Koordynacja zadań Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej w ramach swoich działań zajmowali
się:


Prowadzeniem akcji informacyjnej na temat warunków członkostwa Polski w Unii
Europejskiej dla danej gminy, społeczności lokalnej i poszczególnych osób;



Przygotowywaniem

informacji

o

moŜliwościach

wykorzystania

środków

przedakcesyjnych z Unii Europejskiej oraz środków pomocowych, które będą dostępne
po przystąpieniu Polski do UE;


Pomocą w zakresie przygotowania wniosków, projektów oraz sporządzenia sprawozdań
końcowych;



Udostępnieniem literatury, ulotek informacyjnych społeczności lokalnej;



Organizacją spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy na jej terenie, we
współpracy z Urzędem Gminy.
REZULTATY:
Informacje udzielane bezpośrednio indywidualnym odbiorcom:
 Informacje o dopłatach bezpośrednich i pomoc przy wypełnianiu wniosków (ok. 56
osób w okresie od 14.04.2004r.)
 Pomoc uczniom w przygotowywaniu materiałów do referatów nt. UE, informacje
o stypendiach unijnych dla młodzieŜy (ok. 4 osób)
 Informacje o funduszach przedakcesyjnych: przedsiębiorcy (ok. 25 osób), rolnicy
(SAPARD – ok. 20 osób)
 Informacje dotyczące funduszy strukturalnych (3 osoby)
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Po

zakończeniu

Informacji

projektu

Europejskiej,

Gminne

Centrum

udzielając

osobom

przejęło

obowiązki

zainteresowanym

Gminnego

informacji

Ośrodka

na

temat

aktualnych działań w ramach Funduszy Strukturalnych (w II półroczu 2004r. ok. 10 osób).
Udzieliliśmy przedsiębiorcom konsultacji w ramach takich programów jak SPO-WKP,
DZIAŁANIE 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje”, SPO-WKP
DZIAŁANIE

2.5

„Promocja

przedsiębiorczości”

oraz

ZPORR

DZIAŁANIE

3.4

„Mikroprzedsiębiorstwa”.
1.6. Konsultacje z
Przedsiębiorczości.

zakresu

poŜyczek

z

Funduszu

Wspierania

Małej

GCI przez cały czas udostępnia osobom zainteresowanym informacje nt. poŜyczek
udzielanych przez śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Mieszkańcy
gminy Mszczonów mogą skorzystać z poŜyczek z FWMP na rozpoczęcie działalności bądź jej
rozwinięcie na preferencyjnych warunkach. W 2004r. ok. 10 osób dowiadywało się
o warunki udzielenia poŜyczki. Z informacji podanych przez śSWP wynika, Ŝe w 2004r.
jedna osoba z gminy Mszczonów zdecydowała się na poŜyczkę w wysokości 10 000 zł.

2. Działalność GCI w Osuchowie.
Sprawą priorytetową w działalności Gminnego Centrum Informacji stała się akcesja Polski
do Unii Europejskiej, a w szczególności polskiego rolnictwa. GCI w duŜym stopniu pomaga
rolnikom z naszego terenu w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Nowa rzeczywistość jest trudna
stanowi jednak ogromną szansę, jeśli tylko zostanie przełamana odgórna niechęć, a rolnicy
posiądą odpowiednią wiedzę niezbędną do uzyskania pomocy z unijnych środków.
REZULTATY:

 udzielanie informacji o dostępnych i wchodzących wkrótce w Ŝycie środkach
pomocy unijnej (ok. 400 osób). Największe zainteresowanie wzbudziły takie
programy jak:
- Renty strukturalne,
- Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
- Ułatwienie startu młodym rolnikom,
- Wspieranie gospodarstw niskotowarowych.
 sporządzanie
niezbędnej
dokumentacji
w
programie
„Inwestycje
w gospodarstwach rolnych” (2 osoby) i „Ułatwienie startu młodym rolnikom”
(1 osoba). Łączna wysokość wnioskowanych dotacji to 116 532 zł,
 pomoc w wypełnianiu wniosków o wpis do ewidencji (ok. 75 osób),
 pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za rok
2004 (ok. 170 osób).
3. Szkolenia własne pracowników.
Data: 15 – 16 styczeń 2004r.
Temat: „Ustawa o działalności poŜytku publicznego i Wolontariacie”
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Data: 25 luty 2004r.
Temat: „Zamówienia publiczne”
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Organizator: Urząd Miejski w Mszczonowie
Data: 22 marzec 2004r.
Temat: „Konkurencyjność sektora MSP 2004”
Organizator: Polska Konfederacja Pracodawców Polskich
Data: 19 luty 2004r.
Temat: „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”
Organizator: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Data: kwiecień 2004r.
Temat: „Europejski Fundusz Społeczny – instrument finansowy Unii Europejskiej w zakresie
polityki rynku pracy”
Data: 27 – 29 kwiecień 2004
Temat: „Technologie informacyjne – nowe moŜliwości rozwoju społeczności wiejskich”
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi
Data: 23 – 25 czerwiec 2004r.
Temat: „Miasta w Internecie”
Organizator: Stowarzyszenie Miasta w Internecie
Data: 8 wrzesień 2004r.
Temat: „VAT w jednostkach organizacyjnych samorządów”
Organizator: Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej/Gminne Centrum Informacji
Data: 18 – 19 październik 2004r.
Temat konferencji: „Forum na rzecz usług szerokopasmowych: wiedza – technologia –
rozrywka”
Organizator: Tygodnik Computerworld
Data: 4 listopad 2004r.
Temat konferencji: „Internet w Gminie”
Organizator: Migut - Media w Warszawie
Data: 13 listopad 2004r.
Temat konferencji: „Europejska Mobilność Zawodowa”
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy
Data: 21 listopad 2004r.
Temat konferencji: „Dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych w ramach Działania 3.4”
Organizator: Samorząd Województwa Mazowieckiego
Data: 11 wrzesień 2004r.
TARGI PRACY W WUP
Osoby prezentujące GCI w targach: Aneta Musińska, Adam Łęczycki
Data: 4 grudzień 2004
TARGI PRACY W WYśSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE
Osoby prezentujące GCI w targach: Aneta Musińska, Rafał Kwaczyński
4. Informacje przekazywane do mediów.
GCI regularnie przekazuje informacje o swojej działalności do lokalnej prasy – „Merkuriusz
Mszczonowski” oraz do lokalnej rozgłośni radiowej – Radio „Wiktoria”. Informacje o GCI ukazują
się

takŜe

w

gazetach

o

większym

zasięgu,

jak

„Mazowiecki

Rynek

Pracy”

Biuletyn

Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy „śycie śyrardowa”.
GCI od listopada 2004r. umieszcza informacje takŜe na własnej stronie internetowej
(http://www.gci.mszczonow.pl, http://gci.mszczonow.info). Stworzona witryna pozwala na
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docieranie do klientów on-line, w serwisach zamieszczane są oferty pracy, informacje
o dostępnych funduszach unijnych i krajowych, baza teleadresowa przedsiębiorców, informacje
o prowadzonych kursach i szkoleniach, itd.
5. Projekty złoŜone w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
GCI złoŜyło w 2004r. dwa projekty w ramach EFS, a w tym:
5.1.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.1

Tytuł projektu „Jakość Instytucji Rynku Pracy – szansą dla osób bezrobotnych”
Głównym załoŜeniem projektu jest dostosowanie oferty usługowej instytucji do stale
rosnących potrzeb i zmian na rynku pracy. Projekt ma zatem na celu podniesienie
kwalifikacji

pracowników

instytucji

rynku

pracy

oraz

poprawienie

jakości

usług

świadczonych przez te instytucje.
Projekt nie został przyjęty przez MGiP w konkursie ogłoszonym w 2004r. Wniosek o tej
samej tematyce zostanie złoŜony ponownie w konkursie ogłoszonym w 2005r.
5.2.

Wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 1.6

Tytuł projektu „Edukacja i informacja szansą zaistnienia kobiet na rynku pracy”
Głównym załoŜeniem projektu jest objęcie grupy kobiet programem szkoleniowym oraz
umoŜliwienie im uzyskiwanie porad prawno – psychologicznych.
Aktualnie czekamy na wyniki konkursu.
5.3. Wniosek o dofinansowanie projektu na utworzenie „Sieci Gminnych Centrów
Informacji”
Wniosek

został

Stowarzyszenie

złoŜony

w

Wspierania

Ministerstwie

Gospodarki

Przedsiębiorczości

–

i

Pracy

głównego

przez

śyrardowskie

wnioskodawcę

oraz

GCI

w Mszczonowie – partnera projektu.
Głównym załoŜeniem projektu jest połączenie w sieć GCI z takich miejscowości, jak:
Mszczonów,

śyrardów,

Puszcza

Mariańska,

Błonie,

Sochaczew.

Centra

te

miałyby

prowadzić swoją działalność na podstawie wspólnie określonych standardów (szkolenia
pracowników), posługując się bazą danych stworzoną ściśle do potrzeb telecentrów,
opierając się równieŜ na fachowej literaturze.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 000 tyś. zł. GCI w Mszczonowie zostało
wyposaŜone w laptopa, fachową literaturę oraz bazę danych.
6. Udział GCI w prezentacjach zewnętrznych.
6.1. Dni otwarte WUP w Warszawie
W sobotę 11 września 2004r. GCI uczestniczyło w Dniach Otwartych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie, jako reprezantant telecentrów powstałych w ramach programu
Aktywizacji

Zawodowej

Absolwentów Pierwsza

Praca. GCI

w

Mszczonowie

zostało

przedstawione przez Dyrektora WUP-u Pana Tadeusza Zająca jako infocentrum wzorcowo
realizujące załoŜone zadania i cele infocentrów w Polsce, jako jednostka, której udało się
osiągnąć dobre rezultaty pracy. Podczas dni otwartych osoby przybyłe mogły spotkać
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przedstawicieli róŜnych organizacji oraz jednostek, m. in. Urzędu Pracy w Pułtusku,
Akademickiego Biura Karier UW, Wydziału Kontroli Legalności Zatrudnienia WUP-u oraz
oczywiście Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Przedstawiciele tych instytucji
dyŜurowali przy wyznaczonych stanowiskach w holu WUP-u odpowiadając na pytania
przybyłych.

Pracownicy

GCI

w

Mszczonowie

dysponowali

ulotkami

informacyjnymi

o mszczonowskim infocentrum, ulotkami informacyjnymi na temat dostępnych funduszy
unijnych, folderami Mszczonowa oraz broszurami o Funduszu Młodych Wehikuł – tak by
przybliŜyć przybyłym na dni otwarte profil prowadzonej przez infocentrum działalności.
Osoby pytały głównie o sposoby radzenia sobie z bezrobociem na terenie gminy
Mszczonów, o rodzaj usług jakie świadczymy, pytały takŜe o wskazówki co do zasad
przygotowywania aplikacji niezbędnych do procesu rekrutacji.
6.2. Targi Pracy „Edukacja i praca socjalna”
4 grudnia 2004r. mszczonowskie GCI miało okazję po raz kolejny wziąć udział w targach
edukacyjnych,
powstania.

podczas

których

Organizatorami

zaprezentowało

targów

była

profil

WyŜsza

swojej

Szkoła

działalności,

Pedagogiczna

historię
Związek

Nauczycielstwa Polskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, Instytut Badań Edukacyjnych,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przy współpracy Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Celem targów była analiza skuteczności działań
i prezentacja dobrych praktyk doradztwa zawodowego na przykładzie właśnie Gminnych
Centrów Informacji, ale takŜe Akademickich Biur Karier, Szkolnych Ośrodków Kariery,
Szkolnych Doradców Zawodowych, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej. Oprócz GCI
z Mszczonowa na targach gościły równieŜ telecentra z Kozanowa, Radzymina co było
świetną okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeŜeń na temat funkcjonowania
infocentrów w Polsce. Nasi przedstawiciele starali się zaprezentować jak najlepiej
mszczonowskie telecentrum i jego odział z Osuchowa, przy jednoczesnej promocji samej
gminy.
7. Plany na przyszłość.
Gminne Centrum Informacji cały czas zamierza zwiększać zakres swoich usług, w tym
rozpocznie nowe formy szkoleniowe, takie jak Kursy języka angielskiego, Kursy spawania. Cały
czas pozostając otwartym na nowe propozycje szkoleniowe swoich klientów.
Nową usługą, która zostanie ujęta w cenniku GCI będzie projektowanie wizytówek, folderów,
okładek na CD, prezentacji multimedialnych, a takŜe stron www.
Infocentrum będzie w dalszym ciągu starało się pozyskać środki finansowe z Funduszy
Strukturalnych.

Opracowały: Iwona Majewska
Aneta Musińska
Sprawdziła: Beata Sznajder

Spis załączników:
1.

Sprawozdanie finansowe GCI.
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