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Podsumowanie realizowanego w latach 2008 - 2015 Projektu „Re/integracja osób wykluczonych/ 
zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów”. 

           Dzięki systematycznemu aplikowaniu o środki finansowe przez Gminę/Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej na realizację projektu „Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów” oraz pozyskaniu dofinansowania z Unii 
Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki - Priorytet VII - Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.) oraz zapewnieniu wymaganego wkładu 
własnego przez Gminę Brochów była możliwa realizacja w/w projektu.                   
       W projekcie uczestniczyło 97 Mieszkańców Gminy Brochów. W ramach kształcenia ustawicznego 
zdobyli nowe zawody i wiedzę przydatną w życiu, społecznym i osobistym. Ukończyli różne kursy i 
szkolenia i/lub uzupełniali wykształcenie.  Szczegółowa informacja  na temat wszystkich w/w form 
pomocy zawarta jest w tabeli „Udział kobiet i mężczyzn w wybranych formach aktywnej integracji w 
ramach projektu „Re/integracja (…)”. 
Od 2009 roku dla uczestników projektu  organizowano także różne wycieczki i spotkania integracyjne. 
19 kwietnia 2015 roku była wycieczka do Częstochowy, a 26 kwietnia br.  w spotkanie integracyjne w 
Ciechocinku. W Sanktuarium na Jasnej Górze, przed Kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej uczestnicy wycieczki powierzyli swoje intencje i problemy Jasnogórskiej Królowej 
Polski. Zwiedzili klasztor, kościoły,  Jasnogórską wieżę, Kaplicę św. Antoniego, Kruchtę i skarbiec. W 
niszach Kruchty podziwiali piękne freski oraz rzeźby: św. Antoniego, Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. 
Pawła Pierwszego Pustelnika. W skarbcu - zgromadzone wota. Podziwiali również pomniki: Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II. ojca Augustyna Kordeckiego, a w parku klasztornym, 
otaczającym mury sanktuarium - rzeźby przedstawiające drogę krzyżową. We wnętrzu zabytkowej 
Sali Rycerskiej obejrzeli wystawę wotów Jana Pawła II dla Jasnej Góry.  
W Ciechocinku zwiedzili liczne zabytki: tężnie (I, II i III), Park Zdrojowy i liczący 1,88 ha rezerwat 
Ciechocinek w pobliżu tężni III, Zespół Łazienek oraz neogotycki kościół św. św. Piotra i Pawła. 
Obejrzeli liczne  fontanny. Byli bardzo zadowoleni. 
Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r. 
Wszyscy uczestnicy cieszą się, że zwiększyli swoje szanse na rynku pracy. Korzystając z porad doradcy 
zawodowego, przygotowali sobie dokumenty aplikacyjne. Poznali wiedzę o rynku pracy i o aktywnym 
poszukiwania pracy. Część osób już podjęła zatrudnienie. Pozostali szukają pracy zarówno przez 
Powiatowy Urząd Pracy, jak i we własnym zakresie. Niektórzy będą nadal uzupełniać wykształcenie.  
Przygotowała  
Wasiak Sabina 

 


