
Uchwała Nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie przystąpienia do  konkursu zamkniętego  
wniosek nr POKL/07.03.00-14-427/10-00

  w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.3
         „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 17 ust.2, pkt 4
ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze
zmianami)  uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się  projekt „Przejdź metamorfozę i zostań kobietą biznesu” w ramach
Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”  Priorytetu VII  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§  2. Udziela  się  pełnomocnictwa  do  realizacji  projektu  Pani  Bożennie  Witak  –
kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
     Tadeusz Marton



UZASADNIENIE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie przystępuje do projektu
konkursowego realizowanego w okresie od września 2011 r.  do stycznia 2012 r.
Grupą  docelową  projektu  są  niezatrudnione  kobiety  w  wieku  aktywności  zawodowej
zamieszkujące  na  terenie  miasta  i  gminy  Karczew,  które  są  zagrożone  wykluczeniem
społecznym  z  co  najmniej  jednego  spośród  wymienionych  powodów:  potrzeby  ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
bezrobocia, ubóstwa.
Projektem objętych zostanie 10 kobiet.
Działania realizowane w projekcie na rzecz kobiet polegać będą na przeprowadzeniu szkoleń
i  warsztatów, które będą  się  odbywały dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe.
Konsultacje  indywidualne  zostaną  dostosowane  do  potrzeb  uczestniczek.  Zajęcia  zostaną
zrealizowane  w  ramach  czterech  bloków  tematycznych: psychologia,  wizerunek,
przedsiębiorczość, strony www.
Wstęp: sesja fotograficzna i wywiad dotyczący pomysłu na biznes – diagnoza sytuacji kobiet
przed rozpoczęciem zajęć – 2 godziny.
Konsultacje psychologiczne – 2 godziny na jedną osobę.
Warsztaty dotyczące wizerunku: 
Tematyka:

• makijaż doskonały krok po kroku – 2 godziny, 
• pielęgnacja skóry i paznokci oraz dobór fryzury – 2 godziny, 
• stylizacja – dobór fasonów, kolorystyki stroju – 2 godziny.

Warsztaty dotyczące przedsiębiorczości: 
Tematyka: 

• formalno-prawne  aspekty  dotyczące  założenia  i  prowadzenia  własnej  firmy,
formalności  związane  z  założeniem  firmy,  formy rozliczania  oraz  opodatkowania
dochodów – 2 godziny,

• wypełnienie wniosku o zarejestrowanie działalności – 2 godziny,
• marketing i zarządzanie w małym przedsiębiorstwie – 4 godziny,
• zasady tworzenia biznesplanu – 6 godzin,
• możliwości dofinansowania działalności – fundusze urzędów pracy, Unii Europejskiej,

pożyczki, kredyty – 6 godzin,
• wypełnienie wniosku o dotację – 4 godziny,
• określenie przez uczestniczki projektu zasad funkcjonowania grupy kobiet biznesu – 2

godziny.
Indywidualne konsultacje dotyczące przedsiębiorczości – 3 godziny na jedną osobę.
Warsztaty dotyczące informatyki:
Tematyka:

• zarządzanie stroną www – 4 godziny.
W ramach projektu zostanie stworzona strona internetowa dla grupy kobiet biznesu.
Podsumowanie: sesja fotograficzna i wywiad dotyczący biznesu. Porównanie postawy kobiet
przed i po zrealizowaniu zajęć – 2 godziny.




