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1. Wstęp 

W drugim półroczu 2003r. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie zaczęło stabilizować swoją 

pozycję i zdefiniowało kierunki działania, które przyczyniają się do jego rozwoju. Stało się instytucją 

wspomagającą lokalny rozwój ekonomiczno-społeczny, czynnie uczestniczącą w zmniejszaniu bezrobocia. 

GCI wspiera proces samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, jak równieŜ pomaga znaleźć im 

zatrudnienie u innych pracodawców. Z czasem infocetrum coraz lepiej zapoznaje się z potrzebami lokalnej 

społeczności, dostosowując do niej swoją ofertę. WiąŜe się to z kolei ze wzrostem rodzaju i liczby 

świadczonych usług. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie z pełną świadomością wkracza w erę 

rozwoju informatycznego i gospodarczego, dzięki czemu jest jednocześnie aktywnym elementem w budowie 

społeczeństwa informacyjnego. 

2. Beneficjenci Gminnego Centrum Informacji 

Grupa odbiorców usług GCI cały czas ulega pewnym modyfikacjom, zmieniając się zarówno pod 

względem ilościowym jak i pod względem rodzaju grupy. W drugim półroczu 2003r. zwiększyła się liczba 

odbiorców wśród dzieci i młodzieŜy. RównieŜ więcej osób było zainteresowanych programami unijnymi. 

WyróŜniając poszczególne grupy beneficjentów GCI moŜemy dokonać następującej klasyfikacji: 

� Przedsiębiorcy – jest to grupa, która zgłasza się do GCI przede wszystkim w celu uzyskania ofert osób 

bezrobotnych, mogących być w przyszłości pracownikami danej firmy. Propozycje współpracy kierujemy 

zarówno do firm znajdujących się na terenie naszej gminy jak i gmin sąsiednich. W 2004r. dla 

przedsiębiorców przygotowujemy równieŜ ofertę polegającą na wykonywaniu dla nich firmowych stron 

www oraz prezentacji multimedialnych firmy.  

� Bezrobotni – są nadal najliczniejszą grupą beneficjentów GCI. Centrum pomaga im znaleźć 

zatrudnienie, informuje o aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, pomaga określić profil 

zawodowy. 

� Osoby zainteresowane uzyskaniem nowych kwalifikacji bądź zmianą dotychczasowych – są to 

przede wszystkim uczestnicy kursów komputerowych i zawodowych.  

� MłodzieŜ i dzieci – zaliczamy do nich dzieci ze szkół podstawowych, młodzieŜ gimnazjalną i ze szkół 

średnich. Najliczniejszą grupą są osoby z gminy Mszczonów, niemniej jednak zgłasza się do nas równieŜ 

młodzieŜ z gmin sąsiednich, z którymi wspólnie realizujemy róŜnorodne projekty. 

� Studenci korzystający z usług GCI to grupa, która z reguły pozyskuje informacje niezbędne dla swojej 

edukacji. Najczęściej te wiadomości są wykorzystywane podczas pisania prac dyplomowych. 

� Instytucje i organizacje działające na terenie gminy Mszczonów i gmin sąsiednich – są to 

jednostki budŜetowe gminy, które w róŜnorodny sposób merytoryczny bądź finansowy (jeŜeli wiąŜe się 

to bezpośrednio z ich działalnością) pomagają realizować cele infocentrum. Zaliczamy do nich takie 

jednostki jak Mszczonowski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy. W tej grupie znajdują się 

równieŜ takie organizacje jak stowarzyszenia (śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 

Przedsiębiorczości, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Cech Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości) czy Związek Harcerstwa Polskiego. 

� Rolnicy – najczęściej są to rolnicy dowiadujący się o dopłaty bezpośrednie oraz o inne fundusze unijne, 

które mogą być przeznaczone na działalność rolniczą. 
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� Osoby i organizacje zainteresowane informacjami o programach grantowych, funduszach 

przedakcesyjnych i strukturalnych – praktycznie zaliczamy tu wszystkie wymienione powyŜej grupy 

beneficjentów.  

3. Zadania realizowane przez GCI  

Głównym zadaniem realizowanym przez GCI tak w pierwszym półroczu działalności jak i w drugim 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 

nowopowstałym oddziałem w Osuchowie, to jedyne miejsca na terenie gminy, w których 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 promocja gminy. W 

chwili obecnej jest ona bardziej wewnętrzna i skupia się na pomocy osobom czynnie promującym gminę, 

niemniej jednak będziemy dąŜyć do przejęcia większości tych obowiązków. 

3.1. Udostępnianie pracowni komputerowej  

Dzięki dobrze wyposaŜonej pracowni komputerowej (8 stanowisk komputerowych, skaner, 

drukarki, najnowsze oprogramowanie komputerowe – Windows XP, Office XP, Corel 9) infocentrum 

moŜe realizować wiele zadań własnych i jednocześnie udostępniać ją lokalnej społeczności. Coraz 

więcej osób posiada wiedzę na temat działalności GCI, dlatego teŜ cały czas zwiększa się ilość 

klientów korzystających z naszych usług. Do najbardziej absorbujących zadań, ale jednocześnie 

najciekawszych dla pracowników GCI naleŜą projekty wizytówek, ulotek, plakatów, papierów 

firmowych dla róŜnorodnych organizacji, pomoc w redagowaniu pism oraz sporządzanie statystyk 

dla róŜnych celów. RównieŜ bardzo ciekawe wykorzystanie pracowni komputerowej jest związane z 

organizacją warsztatów dla dzieci i młodzieŜy z klas starszych „Lato z komputerem” i „Ferie z 

komputerem” oraz lekcji informatycznych dla dzieci z klas początkowych. WaŜnym celem, lecz 

nieangaŜującym nadmiernie pracowników GCI jest udostępnienie Internetu, wynajem komputerów, 

drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów.  

 

REZULTATY: 

� Z Internetu skorzystało: ok. 360 (w tym ok. 60 osób miesięcznie) 

� Z drukowania skorzystało: ok. 180 osób (w tym ok. 30 osób miesięcznie) 

� Z xero skorzystało: ok. 120 osób (w tym ok. 20 osób miesięcznie) 

� Komputer wynajmowało: ok. 60 osób (w tym ok. 10 osób miesięcznie) 

� Zostały przepisane teksty dla: ok. 48 osób (w tym dla ok. 8 osób miesięcznie) 

� Z pozostałych usług (skanowanie, faks, bindowanie): ok. 40 osób (w tym ok. 6 miesięcznie) 

3.2. Wykorzystanie technik multimedialnych na rzecz promocji gminy, działań  

charytatywnych, akcji ogólnospołecznych. 

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy GCI angaŜuje się w coraz więcej działań promocyjnych 

gminy mając tym samym moŜliwość wykorzystania posiadanych programów komputerowych 

i sprzętu (Corel 9, program do projektowania okładek i płyt CD, skaner, itd.). Zaplecze techniczne 

daje GCI moŜliwość podejmowania takich działań, jak chociaŜby stworzenie prezentacji 

multimedialnej Mszczonowa. Prezentacja miasta i gminy Mszczonów została utworzona 
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w październiku 2003r.. Przedstawiono w niej rys historyczny Mszczonowa, zabytki gminy i bazę 

turystyczno-rekreacyjną. Zaprezentowano firmy, które zainwestowały na terenie naszej gminy, 

nasze atuty i osiągnięcia. Kopie prezentacji dostępne są w GCI. Drugą prezentację stworzoną przez 

GCI jest prezentacja ukazująca miasto i gminę Mszczonów w szerszym kontekście, na tle Związku 

Międzygminnego, do którego naleŜy nasza gmina. Z kolei utworzenie strony internetowej 

Mszczonowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (www.wosp.mszczonow.pl) 

było odpowiedzią na potrzeby akcji Wielkiej Orkiestry organizowanej co roku takŜe w Mszczonowie. 

W tym roku pierwszy raz Mszczonowianie będą mogli dzięki stronie internetowej poinformować on 

line o wynikach swojej akcji, osobach i organizacjach w nią zaangaŜowanych. Prezentacja 

multimedialna została utworzona takŜe na zakończenie zajęć komputerowych, które 

zorganizowaliśmy dla dzieci z klasy III szkoły podstawowej.  

3.3. Zapobieganie bezrobociu na terenie gminy  

Przez pierwsze miesiące działalności GCI staraliśmy się nawiązać kontakt z jak największą 

ilością firm, przedsiębiorców, zapoznać je z charakterem naszej działalności. W drugim półroczu 

naszej działalności w dalszym ciągu kontaktujemy się z przedsiębiorcami, ale w znacznym stopniu 

kontakty te są juŜ stałe, firmy same zgłaszają do nas zapotrzebowanie na pracowników, utrzymują 

z nami stałą współpracę. Jest to o tyle pocieszający fakt, Ŝe sprawdzamy się jako organizacja 

pośrednicząca między pracownikami a pracodawcami. Rola GCI jako koordynatora ds. 

przeciwdziałaniu 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 z Miasta i Gminy Mszczonów zarejestrowanych w bazie danych: 

01.01.2003r.-

30.06.2003r. 

01.07.2003r.-

31.12.2003r. W SUMIE 

89 93 182 

 

� Ilość osób bezrobotnych z gmin sąsiednich zarejestrowanych w bazie danych:  

01.01.2003r.-

30.06.2003r. 

01.07.2003r.-

31.12.2003r. W SUMIE 

117 58 175 

� Ilość przekazanych dokumentów personalnych do firm współpracujących z GCI: 

01.01.2003r.-

30.06.2003r. 

01.07.2003r.-

31.12.2003r. W SUMIE 

696 751 1447 
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� Ilość osób zatrudnionych: 

01.01.2003r.-

30.06.2003r. 

01.07.2003r.-

31.12.2003r. 
W SUMIE 

27 49 76 

 

3.3.1. Internetowe serwisy pracy – szansa 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. Staramy się cały czas 

przekonywać klientów, Ŝe te serwisy są stwarzane i uaktualniane dla nich, moŜna tam znaleźć 

oferty pracy stałej, pracy chałupniczej, odnaleźć firmy z interesujących ich branŜ.  

3.3.2. Poradnictwo zawodowe 

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. 120 aplikacji (w tym ok. 20 miesięcznie) 

 

3.3.3.Szkolenia zawodowe  

W drugim półroczu 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. 

REZULTATY: 

� Kurs komputerowy Pakiet Biurowy Full I – 3 kursy, w sumie zostały przeszkolone 22 osoby 

� Kurs kierowcy wózków widłowych – 3 szkolenia, w sumie zostało przeszkolonych 29 osób 

3.3.4. Fundusz Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości – konsultacje 

Osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy z miasta i gminy Mszczonów mają moŜliwość 

uzyskania poŜyczki o bardzo korzystnym oprocentowaniu na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej bądź jej rozwinięcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości, 

który funkcjonuje w strukturach śyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. 

GCI udziela konsultacji na temat poŜyczek z FWMŚP, w GCI moŜna uzyskać takŜe formularz 

wniosku poŜyczkowego, umówić się za naszym pośrednictwem na konsultacje w śSWP. 
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REZULTATY: 

� Ilość osób, które dowiadywały się o warunki udzielenia poŜyczki: ok. 24 osób 

� Ilość osób z miasta i gminy Mszczonów, którym udzielono poŜyczkę: 3 osoby 

 ( na łączną kwotę 63 000,00 zł) 

� Ilość osób z śyrardowa, które po uzyskaniu poŜyczki rozwinęły działalność na terenie 

Mszczonowa – 2 osoby (na łączną kwotę 37 500, 00 zł) 

 

3.4. Działania na rzecz dzieci i młodzieŜy. 

GCI w drugim półroczu działalności podjęło się wielu zadań na rzecz dzieci i młodzieŜy.  

 

PROJEKT LATO Z KOMPUTEREM – lipiec – sierpień 2003r.  

GCI zrealizowało projekt „Lato z komputerem 2003”, chcąc tym samym urozmaicić okres wakacji 

dzieciom i młodzieŜy z Mszczonowa oraz gminy Mszczonów. Projekt został przeprowadzony w 3 

blokach tematycznych: I blok - „Projektowanie indywidualnych stron www”, 2 blok – „Internet jako 

podstawowe źródło informacji” i 3 blok – „Gry komputerowe – zabawa i nauka”. Wprowadzone bloki 

tematyczne pozwoliły poprowadzić zajęcia w sposób bardziej zorganizowany, a urozmaicenie 

tematyczne pozwoliło kaŜdemu uczestnikowi znaleźć coś zgodnego z jego zainteresowaniami.  

Celem projektu w poszczególnych grupach tematycznych było: 

- nabycie umiejętności tworzenia indywidualnych stron www 

- zapoznanie się z tworzeniem prezentacji w POWERPOINT 

- nabycie umiejętności wykorzystywania Internetu do własnych potrzeb (poczta elektroniczna, chat, 

wyszukiwanie róŜnorodnych informacji z Internetu, obrabianie i zapisywanie) 

- nauka z zakresu matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego za pośrednictwem gier 

edukacyjnych  

Projekt „Lato 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, drukarek. 

REZULTATY:  

� Ilość uczestników ogółem: 492 osoby 

� Ilość uczestników niepowtarzających się: 77 osób 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO – listopad 2003 

Zorganizowanie zajęć komputerowych dla III klasy Szkoły Podstawowej ze Mszczonowa było 

odpowiedzią na propozycję nauczycielki opiekującej się tą klasą. Podjęcie się przez GCI 

zrealizowania spotkania z komputerem dla dzieci było o tyle uzasadnione, Ŝe uczniowie na tym 

etapie edukacji nie mają informatyki w szkole. Na zajęciach dzieci zapoznawały się z zasadami 

pracy w programie Paint oraz w programie PowerPoint. KaŜdy uczeń miał takŜe wypowiedzieć się na 

temat swoich zainteresowań, przyjaźni, ulubionego przedmiotu, co stanowiło dla nas materiał do 

sporządzenia pamiątkowej prezentacji o klasie i jej wychowawczyni. W prezentacji zostały 

wykorzystane zdjęcia indywidualne i klasowe uczniów. KaŜdy uczestnik zajęć dostał pamiątkową 
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prezentację na płycie CD. Zajęcia te były udanym przedsięwzięciem, dlatego GCI planuje powtórzyć 

podobne zajęcia dla innych klas.  

REZULTATY: 

� Ilość dzieci, które wzięły udział w zajęciach: 30 

 

FABRYKA INICJATYW – FUNDUSZ MŁODYCH KOALICJA „WEHIKUŁ” – listopad 2003r.  

Współpraca GCI, jako jednego z koalicjantów z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce trwa w 

ramach Programu Fabryka Inicjatyw - Fundusz Młodych (pozostali koalicjanci: śyrardowskie 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Mariański Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych 

z Puszczy Mariańskiej, Gmina Radziejowice). Wydarzeniem bardzo znaczącym było przejście Koalicji 

„Wehikuł” do II etapu Programu Fabryka Inicjatyw – Fundusz Młodych Akademii Rozwoju Filantropii 

w Polsce co było wynikiem pozytywnie rozpatrzonego planu strategicznego na 4 kolejne lata. Dzięki 

temu Koalicja „Wehikuł” mogła w listopadzie 2003r. ogłosić kolejny konkurs grantowy dla dzieci i 

młodzieŜy z Powiatu śyrardowskiego, którego realizacja nastąpi w okresie od stycznia do marca 

2004r.). Z racji na to, Ŝe Koalicja „Wehikuł” nie jest formalną organizacją, działa na rzecz dzieci i 

młodzieŜy podejmowane są ramach porozumienia trzech organizacji, dlatego wszelkie obowiązki, 

kwestie organizacyjne są podejmowane charytatywnie przez pracowników GCI. GCI zajmuje się 

merytoryczną stroną działalności Koalicji, pisaniem wniosków, listów do darczyńców, szkół, 

organizacji młodzieŜowych, uzupełnianiem informacji na stronie www, kontaktem z mediami, z kolei 

śSWP zajmuje się kwestiami obsługi finansowej, księgowej funduszu. Mamy nadzieję, Ŝe powstanie 

Fundacji Młodych w najbliŜszym czasie, pozwoli na przejęcie przez nią zadań Koalicji, pozwoli w 

sposób bardziej zorganizowany podejmować wszelkie działania na rzecz dzieci i młodzieŜy, umoŜliwi 

jako organizacji ngo pozyskiwać środki finansowe na działalność. Oczywiście GCI dalej będzie brało 

udział w działaniach Fundacji.  

REZULTATY: 

Konkurs grantowy ogłoszony w listopadzie 2003r.:  

� wpłynęło 21 wniosków z terenu miasta i gminy Mszczonów, śyrardowa, Puszczy Mariańskiej i 

Radziejowic 

� Komisja Grantowa rozpatrzyła pozytywnie 13 wniosków, w tym 5 projektów z miasta i gminy 

Mszczonów 

� Komisja przyznała dotację na łączna kwotę 20 000 zł, w tym kwota 5 200 zł na projekty 

mszczonowskie 

 

PROGRAM GROSZ GO GROSZA – listopad 2003r. 

Koalicja „Wehikuł” złoŜyła wniosek o dofinansowanie kosztów operacyjnych i programu grantowego 

tworzonego funduszu lokalnego w okresie styczeń – grudzień 2004 w ramach programu Grosz do 

Grosza ogłoszonego przez ARFP. We wniosku ujęliśmy wszelkie działania, jakie przewidujemy w 

2004r. w związku z powstaniem Fundacji Młodych.  
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WARSZTATY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ DLA MŁODZIEśY – grudzień 2003 

Gminne Centrum Informacji we współpracy z Radą Programu Edukacyjno-Rozwojowego 

Społeczeństwa Informacyjnego „Polska Europa-Polonia” zorganizowało na terenie Mszczonowa w 

grudniu 2003r. Warsztaty Przedsiębiorczości Internetowej dla młodzieŜy. Warsztaty te były 

skierowane wyłącznie do młodzieŜy pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

Całkowity koszt warsztatów dla jednej grupy wynosił 4500 zł, jednakŜe projekt był częściowo 

finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a takŜe ze 

środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie. Projekt 

promował tworzenie własnego biznesu wśród młodzieŜy z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii i motywował ją do działań na co dzień. MłodzieŜ mogła zapoznać się z takimi tematami 

jak: komunikacja społeczna, przedsiębiorczość, elementy marketingu i zarządzania, wiedza 

teoretyczna i praktyczna z zakresu dziennikarstwa oraz handel i usługi przez Internet. Na 

zakończenie warsztatów, w tygodniu przedświątecznym, odbyła się impreza o charakterze 

edukacyjno – rozrywkowym w ramach organizowanych przez Radę Klubów Polska -Europa - Polonia 

Warsztatów Społeczeństwa Informacyjnego, w klubie studenckim PROXIMA w Warszawie. Podczas 

tej uroczystości zostały wręczone dyplomy ukończenia kursów oraz nagrody dla wyróŜniających się 

uczestników. 

REZULTATY: 

� Ilość osób, które wzięły udział w warsztatach: 30 osób 

� Ilość osób z ostatnich klas gimnazjum: 10 osób 

� Ilość osób ze szkół średnich: 20 osób 

Prawdopodobnie w 2004r. razem z Radą Klubów Polska – Europa – Polonia zorganizujemy po raz 

kolejny warsztaty przedsiębiorczości i dziennikarstwa dla młodzieŜy.  

 

WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ MSZCZONOWSKIEGO SZTABU WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

Strona Mszczonowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

(www.wosp.mszczonow.pl) została utworzona przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie 

na potrzeby akcji Wielkiej Orkiestry organizowanej co roku takŜe w Mszczonowie. Strona podaje 

bliŜsze informacje o akcji, tj. regulaminie, który obowiązuje kaŜdy sztab, wolontariuszach, osobach 

prywatnych, które zgodziły się sponsorować akcję, harmonogram wydarzeń. Na stronie moŜna 

takŜe znaleźć galerię zawierającą zdjęcia z poprzednich imprez. Strona posłuŜy nam do podawania 

bieŜących informacji na temat przebiegu akcji na terenie Mszczonowa. Po raz pierwszy w Gminnym 

Centrum Informacji (11 stycznia 2004r. ) zostanie zorganizowany sztab WOŚP, usługi świadczone 

przez GCI (xero, Internet, drukowanie, itp.) będą darmowe, natomiast dobrowolnie będzie moŜna 

zasilić konto WOSP.  

3.5. Współpraca z organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy Mszczonów i gmin 

sąsiednich. 

Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie - współpraca przy tworzeniu prezentacji 

multimedialnych dla Mszczonowa; wzajemne wypoŜyczanie sprzętu; ułatwienie kontaktu z 

młodzieŜą; podawanie informacji do MOK – u o aktualnych programach dla placówek oświatowo – 

kulturalnych;  
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie - podawanie informacji o aktualnych programach 

dla tego typu placówek;  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie – jednostka ta jest bardzo pomocna przy 

diagnozowaniu potrzeb, sytuacji dzieci i młodzieŜy z rodzin biednych, patologicznych; pomoc przy 

wyborze kandydatów do Warsztatów Przedsiębiorczości Internetowej dla młodzieŜy z rodzin z 

problemem alkoholowym; komisja MOPS – u (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) przyznała dotację na zorganizowanie warsztatów w kwocie 1200 zł; 

Szkoły (Zespół Szkół Zawodowych w Mszczonowie, Gimnazjum w Mszczonowie) – 

ułatwiają kontakt z dziećmi i młodzieŜą; uczniowie szkół są odbiorcami programów grantowych  

Koalicji „Wehikuł”; dyrektorzy szkół, pedagodzy pomogli wybrać uczestników Warsztatów 

Przedsiębiorczości Internetowej dla młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym; 

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie –  podawanie informacji o aktualnych 

programach dla placówek oświatowych;  

śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - współudział w róŜnorodnych 

programach; GCI udziela konsultacji z zakresu udzielanych przez śSWP poŜyczek; wymiana 

doświadczeń;  

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno – Społecznych w Puszczy Mariańskiej – 

partnerstwo w programach;  

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – GCI jako jeden z koalicjantów bierze udział w 

programie Fabryka Inicjatyw – Fundusz Młodych ARFP; GCI bierze udział w wielu szkoleniach 

organizowanych przez ARFP z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowej, pracy z młodzieŜą, 

pobudzania aktywności lokalnej społeczności, rozwijania w niej postaw filantropijnych, docierania do 

jak największej ilości darczyńców, itd.   

Rada Klubów Polska – Europa – Polonia – GCI we współpracy z Radą Klubów PEP zorganizował 

juŜ dwukrotnie warsztaty dla młodzieŜy; współpraca ta w dalszym ciągu się rozwija;  

3.6. Koordynacja zadań Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej 

Punkt Informacji Europejskiej jest kontynuacją rządowego projektu Moja Gmina w Unii Europejskiej, 

w ramach którego przez cztery miesiące działał Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej. W ramach 

tego projektu w GOIE jest zatrudnionych dwóch pracowników, do ich zadań naleŜy: 

� Prowadzenie akcji informacyjnej na temat warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla 

danej gminy, społeczności lokalnej i poszczególnych osób; 

� Przygotowywanie informacji o moŜliwościach wykorzystania środków przedakcesyjnych z Unii 

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

� Pomoc w zakresie przygotowania wniosków, projektów oraz sporządzenia sprawozdań 

końcowych; 

� Udostępnienie literatury, ulotek informacyjnych społeczności lokalnej; 

� Organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy na jej terenie, we współpracy z 

Urzędem Gminy. 
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REZULTATY: 

� Uczestnictwo w szkoleniach: 

a. Szkolenia dla pracowników GOIE - 3 x 

b. Spotkania szkoleniowe dla rolników zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego – 7 x 

c. Szkolenie dla przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości 

– 1 x 

d. Szkolenie ARiMR dotyczące dopłat bezpośrednich – 1 x 

e. Współpraca ze szkołami: 

f. Prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych – 1 x 

Temat: Historia oraz zasady funkcjonowania UE, Wspólna Polityka Rolna. 

g. Spotkania w ramach lekcji historii w Liceum Ogólnokształcącym – 5 x  

Temat: Zarys historii UE, zasady jej obecnego funkcjonowania oraz dyskusja na temat 

przyszłości Polski w strukturach unijnych. 

� Informacje udzielane bezpośrednio indywidualnym odbiorcom: 

h. W okresie przedreferendalnym udzielanie ogólnych informacji dotyczących 

m. in. podejmowania nauki i pracy w krajach piętnastki (ok.20 osób) 

i. Uczniowie – ogólne informacje o Unii Europejskiej (ok. 30 osób) 

j. Studenci – materiały do prac dyplomowych (6 osób) 

k. Fundusze przedakcesyjne: 

– przedsiębiorcy (ok. 20 osób) 

– rolnicy (SAPARD – 10 osób) 

l. Informacje dotyczące funduszy strukturalnych (2 osoby) 

m. Szkolenia indywidualne w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie (3 osoby) 

� Kampanie informacyjne dla szerszego grona odbiorców: 

n. Przygotowanie konspektów i ulotek informacyjnych (5) 

o. Plakaty dotyczące funduszy przedakcesyjnych (6) 

p. Wywiady dla Radia PLUS (4) 

q. Artykuł prasowy – Merkuriusz Mszczonowski 

3.7. Powołanie GCI w Osuchowie 

Gminne Centrum Informacji w Osuchowie rozpoczęło swoją działalność 1 września 2003r. GCI 

w Osuchowie zostało powołane jako filia mszczonowskiego Gminnego Centrum Informacji, opiera 

zatem swoją działalność na jego Statucie i Regulaminie. Powstanie GCI w Osuchowie było inicjatywą 

samorządu lokalnego, odpowiedzią na duŜe potrzeby małej społeczności wiejskiej. Do zadań tej 

jednostki naleŜy pośrednictwo pracy (oferty pracy są przekazywane z GCI w Mszczonowie), pomoc 

w przygotowaniu aplikacji niezbędnej do procesu rekrutacji, mieszkańcy okolicznych wsi mają 

moŜliwość uzyskania informacji z zakresu UE, przekazywanie są informacje o aktualnych dotacjach 

krajowych i zagranicznych skierowanych do róŜnych grup beneficjentów, poza tym GCI świadczy 

takie usługi, jak: przepisywanie dokumentów na komputerze, drukowanie, nagrywanie CD, 

skanowanie, moŜliwość wynajęcia komputera. 

REZULTATY: 

� 50 osób zostało zarejestrowanych jako bezrobotni, 

� około 5 wyraziło chęć odbycia kursu komputerowego, 

� średnio 3 osoby tygodniowo korzystają z takich usług jak drukowanie, wynajem komputera, 
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� podobnej liczbie osób (3 razy tygodniowo) GCI udziela informacji na temat dopłat 

bezpośrednich dla rolników oraz innych funduszy wspierających rolnictwo, 

� GCI wsparło Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie w zgłoszeniu do konkursu „PoŜyteczne 

ferie” ogłoszonego przez Fundusz Wspierania Wsi. 

W roku 2004 zainteresowanie rolników dopłatami bezpośrednimi z pewnością wzrośnie, poniewaŜ 

wiosną mijają terminy składania wniosków, w których wypełnieniu GCI w Osuchowie udziela 

pomocy. Z pewnością duŜy wpływ na rozszerzenie działalności GCI w Osuchowie będzie miało 

wprowadzenie takich usług jak: Internet, xero, czy faks, co jest bardzo potrzebne na tym terenie.  

 

3.8. Partnerstwo w programach 

GCI jako jednostka budŜetowa miasta i gminy Mszczonów wykluczone jest z konkursów 

przeznaczonych dla organizacji ngo, dlatego teŜ partnerstwo w konkursach z zaprzyjaźnionymi 

instytucjami daje szansę wzięcia udziału w wielu ciekawych konkursach. GCI występując jako 

partner daje swoje pomysły, organizacje dzielą się swoimi doświadczeniami.  

  ZŁOśONE WNIOSKI GRANTOWE: 

3.8.1. FABRYKA INICJATYW – FUNDUSZ MŁODYCH – KOALICJA SAMORZĄDU Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

złoŜenie planu strategicznego do ARFP – czerwiec 2003r. (podpisanie umowy sierpień 

2003r.) 

Koalicja „Wehikuł” (śSWP, GCI w Mszczonowie, MRIES w Puszczy Mariańskiej) złoŜyła do 

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Plan Strategiczny na lata 2003 – 2006, który określał 

wszelkie działania, jakich fundusz przewiduje się podjąć w najbliŜszych latach (konkursy 

grantowe, powstanie Funduszu, itp.). Plan został pozytywnie rozpatrzony w związku z czym ARFP 

przyznała 20 200 zł na kapitał Ŝelazny funduszu.  

3.8.2. „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ” – PROJEKT BANKU NARODOWEGO W RAMACH 

PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ – sierpień 2003r. 

ZłoŜenie wniosku na dofinansowanie przedsięwzięć informacyjnych, szkoleniowych z zakresu 

Małej i Średniej Przedsiębiorczości w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego 

Banku Polskiego (śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – jako 

wnioskodawca; GCI w Mszczonowie – jako partner)  

3.8.3. „NASZE RZEMIOSŁO – Z TRADYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ” – PROGRAM DZIAŁAJ 

LOKALNIE POLSKO – AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI - wrzesień 2003r. 

W ramach III edycji programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce został złoŜony wniosek o 

dofinansowanie projektu „Nasze rzemiosło - z tradycją w przyszłość”. Projekt o 

charakterze kulturalno – edukacyjnym dotyczy promocji rozwoju małej 

przedsiębiorczości (Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie – wnioskodawca; GCI 

w Mszczonowie- koordynacja działań projektu, partner). 
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3.8.4. „CENTRUM INFORMACJI MŁODZIEśOWEJ I WOLONTARIATU” - PROJEKT DO 

AMBASADY USA – październik 2003r. 

ZłoŜenie wniosku na utworzenie Centrum Informacji MłodzieŜowej i Wolontariatu w ramach 

Programu Małych Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych (Mariański Ruch Inicjatyw 

Ekonomiczno-Społecznych – wnioskodawca, GCI w Mszczonowie - partner). 

3.8.5.  „GROSZ DO GROSZA 2003 - 2006” PROJEKT ARFP - listopad 2003r.  

ZłoŜenie wniosku w ramach Programu „Trzeci Sektor” finansowanego przez Trust For Civil Society 

in Central and Eastern Europe i Fundację Stefana Batorego. ZłoŜony wniosek dotyczył 

dofinansowania kosztów operacyjnych i programu grantowego tworzonego Funduszu Lokalnego w 

okresie styczeń – grudzień 2004. 

3.8.6. PROJEKT „FERIE Z KLASĄ” PROGRAM GRANTOWY FUNDACJI WSPOMAGANIA 

WSI – listopad 2003r.  

Gminne Centrum Informacji w Osuchowie wraz z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum w 

Osuchowie złoŜyło do Fundacji Wspomagania Wsi projekt pt. „Ferie z klasą”. Konkurs ogłoszony 

przez fundację, jest skierowany do społeczeństwa małych miast i wsi. Projekt składa się z kilku 

etapów, obejmujących zajęcia komputerowe, rozgrywki sportowe oraz turniej wiedzy ogólnej. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 stycznia 2004 r., jeŜeli otrzymamy dotację w projekcie 

weźmie udział ok. 100 osób  (Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Osuchowie wchodzący w skład 

Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie – wnioskodawca; GCI w Mszczonowie, oddział w 

Osuchowie – instytucja wspomagająca realizację projektu). 

4. Promocja GCI 

Stałym działaniem promocyjnym centrum jest przekazywanie lokalnej społeczności aktualności  GCI 

za pośrednictwem materiałów informacyjnych, informacji podawanych do lokalnych mediów (Radio Plus 

między Łodzią a Warszawą”, „Merkuriusz Mszczonowski”, „śycie śyrardowa”, „Tygodnik śyrardowski”). 

REZULTATY: 

Przeprowadzono 13 wywiadów radiowych oraz 3 wywiady prasowe. 

Rozpropagowano ok. 700 ulotek GCI, ok. 150 plakatów informujących o kursach i szkoleniach 

organizowanych przez GCI, ok. 100 plakatów dotyczących programów strukturalnych z Unii Europejskiej i 

ok. 100 plakatów z programami grantowymi. 

 

5. Szkolenia własne pracowników 

07.07.2003 – 08.07.2003 

Temat: „Szkolenie dla uczestników programów Funduszy Lokalnych i Funduszy Młodych (zakwalifikowanych 

do drugiego etapu Fabryki Inicjatyw)” 

Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Szkolenie obejmowało informacje o perspektywach programu, moŜliwościach i zasadach współpracy z 

Funduszami Lokalnymi. 

 

05.08.2003 – 08.08.2003 

Temat: „Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych” Projekt Phare 0003.07, Rozwój Krajowego Sektora 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
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Organizator: Praktyczna Szkoła Innowacji (w ramach programu Phare 2000), Konsorcjum firm: Eurecna, 

Uniconsult, Policy & Action Group 

Szkolenie zorganizowane było dla przedstawicieli organizacji i instytucji zrzeszających pracodawców lub 

wspierających rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy o 

dostępnych źródłach finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców, a takŜe przećwiczenie procedur 

aplikacyjnych do najbardziej atrakcyjnych programów pomocowych. 

 

10.10.2003r. 

Temat: „Europejski Fundusz Społeczny – Seminarium Szkoleniowe” 

Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Tematem szkolenia było przedstawienie Europejskiego Funduszu Społecznego jako instrumentu polityki 

strukturalnej i polityki zatrudnienia w Unii Europejskiej i moŜliwości wykorzystania środków z Funduszu. 

 

04.11.2003 – 05.11.2003 

Temat: „Rola organizacji pozarządowych w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego – poszerzona 

misja i zadania w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej” 

Organizator: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Partnerstwa Społecznego – 

dialog 

Tematem szkolenia było przedstawienie polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych ich roli w 

społeczeństwie obywatelskim oraz moŜliwości ich współpracy z Instytucjami europejskimi w ramach 

programów i projektów z Unii Europejskiej. 

 

18.11.2003r. 

Temat: Seminarium omawiające problemy bezrobocia na lokalnych rynkach 

Organizator: Agrosoft Sp. z o. o.  

 

20.11.2003r. 

Temat: Seminarium będąc kontynuacją programu rozpoczętego w czerwcu 2003r. podczas Targów 

Przedsiębiorczości 

Organizator: Starostwo Powiatowe w śyrardowie 

Tematem szkolenia było przedstawienie roli i znaczenia funduszy strukturalnych dla rozwoju 

przedsiębiorczości i ich programów w ramach wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw. 

 

12.12.2003r. 

Temat: „Jak nie przegapić szansy na pieniądze z Narodowego Planu Rozwoju” 

Organizator: Starostwo Powiatu Grodziskiego 

Tematem szkolenia było przedstawienie moŜliwości wykorzystania środków z Narodowego Planu Rozwoju w 

celu przyśpieszenia procesu informatyzacji. 

 

6. Finansowanie i budŜet GCI 

Koszty działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie są pokrywane ze środków 

samorządu gminnego oraz ze środków własnych. Środki własne GCI generuje dzięki przychodom 

uzyskiwanym ze świadczonych przez siebie usług. W głównej mierze zaliczamy do nich kursy i szkolenia, 
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warsztaty oraz róŜnorodne usługi multimedialne. Wydatki ponoszone przez Gminne Centrum Informacji są 

skategoryzowane w następujących grupach: 

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 

3. Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

4. Składki na Fundusz Pracy 

5. Zakup materiałów i wyposaŜenia 

6. Zakup energii 

7. Zakup usług remontowych 

8. Zakup usług pozostałych 

9. PodróŜe słuŜbowe krajowe 

10. Zakupy inwestycyjne 

11. RóŜne opłaty i składki 

W drugim półroczu 2003r podobnie jak i w pierwszym, większość kosztów była finansowana ze 

środków samorządowych. Nie ponosiliśmy jednak wydatków inwestycyjnych, poniewaŜ zostały one 

zrealizowane w pierwszym półroczu. Istotny jest równieŜ fakt powołania oddziału Gminnego Centrum 

Informacji w Osuchowie, co zwiększa przede wszystkim koszty zakupu energii, materiałów i wyposaŜenia 

oraz usług pozostałych. Komputery znajdujące się w pracowni w Osuchowie pochodzą z darowizny od 

lokalnego przedsiębiorstwa. 

Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez GCI w II 

półroczu 2003r. dotyczą dwóch osób – Kierownika GCI oraz specjalisty ds. zarządzania informacją. 

Wynagrodzenie pozostałych osób pracujących w GCI tzn. koordynatora ds. zatrudnienia, 2 konsultantów ds. 

informacji o UE oraz dwóch staŜystów jest refundowane bądź finansowane ze środków Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

Realizację budŜetu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie w 2003r. przedstawia załącznik nr1. 

 


