
Uchwała nr XVI /  194 / 2008 
Rady Gminy Pawłowice 

 
          z dnia 27 czerwca 2008r. 

 
w sprawie : przyst ąpienia Gminy Pawłowice do realizacji  projektu pod nazwą „IMPULS – 

aktywizacja społeczno zawodowa osób zagro Ŝonych wykluczeniem  społecznym      w Gminie 
Pawłowice” w ramach Priorytetu VII,  Działanie 7.1,  Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 
 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
( tekst jednolity Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  w związku z art. 110 ust.10  ustawy  
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej  oraz Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego   
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala  

 
§ 1 

 
Przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób 
zagroŜonych wykluczeniem  społecznym w Gminie  Pawłowice” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013  
 

§ 2 
 
Wyznaczyć Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach do realizacji projektu, o którym mowa  
w § 1 niniejszej Uchwały. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 4 
  
Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem podjęcia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały nr XVI/194/2008 z dnia 27.0 6.2008r.  

w sprawie : przyst ąpienia Gminy Pawłowice do realizacji  projektu pod nazwą „IMPULS – 
aktywizacja społeczno zawodowa osób zagro Ŝonych wykluczeniem  społecznym      w Gminie 
Pawłowice” w ramach Priorytetu VII,  Działanie 7.1,  Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 
 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności pokonywania barier utrudniających osobom            
z terenu Gminy Pawłowice poruszania się po rynku pracy. Projekt tworzy zintegrowany program 
wsparcia dla wybranych osób korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują  i są w wieku 
aktywności zawodowej.  

Uczestnicy projektu są osobami zróŜnicowanymi pod względem wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i doświadczenia w poszukiwaniu pracy. Wspólną cechą, która łączy wszystkich 
uczestników są niewystarczające kwalifikacje zawodowe oraz niski poziom umiejętności radzenia 
sobie na rynku pracy. 

Narzędziem realizacji projektu będą kontrakty socjalne, w ramach, których przewiduje się pracę 
socjalną oraz  realizację instrumentów aktywnej integracji takich jak szkolenia zawodowe, doradztwo 
zawodowe i psychologiczne. W rezultacie mają one doprowadzić do przywrócenia uczestników 
projektu zdolności lub moŜliwości podjęcia zatrudnienia. 


