
UCHWAŁA   Nr 112/2008
Rady   Miejskiej   w  Jastrowiu

z  dnia 29 lipca 2008 roku

w  sprawie:  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  Projektu  „Aktywne  Jutro”  –  aktywizacja 
zawodowa klientów MGOPS w Jastrowiu” na lata 2008-2013.

 

                    Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591; ze zmianami ) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala co 
następuje :

  
§ 1.1.  Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu systemowego w latach 2008 – 
2013  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Działanie  7.1  –  Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do 
zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminacją na rynku 
pracy, a także podwyższeniem ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie 
ich wejścia lub powrotu na rynek pracy.

1.2. Rozwój  i  upowszechnienie  aktywnej  integracji  realizowane  będzie  przez  Miejsko 
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu  w  ramach  projektu  systemowego 
„Aktywne Jutro” - Aktywizacja zawodowa  klientów MGOPS w Jastrowiu.

§ 2.  Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do podjęcia wszelkich niezbędnych 
działań dla realizacji przedmiotowego projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U Z A S A D N I E N I E

do  uchwały nr 112/2008 dnia  29 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
projektu systemowego „Aktywne Jutro” – Aktywizacja zawodowa klientów Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu na lata 2008-2013.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII 
-  promocja  integracji  społecznej  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  ogłosił  nabór 
wniosków  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  w  ramach  Działania  7.1.  –  Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji.

Przedmiotem projektu systemowego określonego dla  Podziałania 7.1.1 jest Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W związku z tym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu podjął 
działania mające na celu realizację przedmiotowego projektu, którego celem jest zapewnienie 
równego  dostępu  do  zatrudnienia  osobom  zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  oraz 
dyskryminacją  na  rynku  pracy,  a  także  podwyższeniem  ich  statusu  zawodowego  
i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Mając na uwadze powyższe , podjęcie uchwały jest zasadne.


