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ZESTAWIENIE PROJEKTÓW GMINY PSARY i JEJ 
JEDNOSTEK, KTÓRE OTRZYMAŁY 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 

2007-2013 

 

Lp Tytuł projektu Krótki opis projektu 
Nazwa 

programu 
Wartość 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

1. Ucz się nowocześnie 

 
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności w zakresie uczenia się wśród uczniów klas V i VI szkół podstawowych. 
Uczestnikami projektu byli uczniowie szkół podstawowych w Dąbiu i Gródkowie oraz ich rodzice. Projekt miał na celu w 
szczególności ułatwienie uczniom dostępu do szkoleń z zakresu nowoczesnych technik uczenia, zapoznanie ich z 
nowoczesnymi metodami nauki, oraz podniesienie wiedzy rodziców tych dzieci na temat narzędzi nowoczesnego uczenia się. 
Projekt był realizowany w okresie od września 2012 do końca lutego 2013 roku. Zajęcia odbywały się w dwóch miejscach w 
szkołach w Dąbiu i w Gródkowie w 6 grupach zajęciowych. Dzieciom została przekazana wiedza z następujących obszarów: 
organizowanie własnego miejsca do nauki, poprawianie sposobu koncentracji i podejmowania decyzji, rozwijanie własnej 
wyobraźni, pamięci długotrwałej i spostrzegawczości oraz twórczego i logicznego myślenia. Założeniami programu było 
skrócenie czasu potrzebnego na naukę oraz zwiększenie przyjemności uczenia się. 
 

Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne 

na obszarach 
wiejskich 

29.514,41 zł 29.514,41 zł 

2. 
Sposoby na szybkie i 
efektywne uczenie się – dzieci 
powinny je znać 

 
Okres realizacji projektu przypadał na pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013. Projekt skierowany był do uczniów klas V i 
VI ze szkoły podstawowej w Strzyżowicach i Sarnowie oraz do ich rodziców. Głównym celem projektu było podniesienie 
umiejętności dzieci w zakresie uczenia się poprzez ułatwienie uczniom dostępu do szkoleń z zakresu nowoczesnych technik 
uczenia, zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami nauki, podniesienie wiedzy rodziców tych dzieci na temat narzędzi 
nowoczesnego uczenia się. Program kursu zapewnił dzieciom pracę i rozwój na wielu płaszczyznach, a jego celem było 
osiągnięcie stanu, w którym będą sobie sami dobrze radzić w szkole.  
 

Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne 

na obszarach 
wiejskich 

29.194,04 zł 29.194,04 zł 

3. 

Jestem wyjątkowy 
 
strona internetowa projektu: 
http://www.ugpsary.nazwa.pl/proj
ekt-jestem-wyjatkowy.html 

 
Realizacja projektu przypadała  na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. Projekt skierowany był do uczniów klas I-
III szkół podstawowych na terenie Gminy Psary. Głównym celem projektu było złagodzenie trudności w nauce oraz rozwój 
zainteresowań uczniów i indywidualizację procesu nauczania w trakcie dwóch lat szkolnych. 
We wrześniu 2011 r. w placówkach odbyła się rekrutacja dzieci do grup zajęciowych. Wybór grup docelowych do zajęć 
łagodzących trudności w nauce wyniknął z przeprowadzonej diagnozy przez nauczycieli prowadzących zajęcia i przez 
logopedów na podstawie badania, natomiast w obrębie zajęć rozwijających rekrutacja polegała na zapisywaniu chętnych dzieci 
do udziału w zajęciach. Zostało utworzonych 9 grup zajęciowych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 6 
grup zajęciowych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2 grupy zajęciowe logopedyczne, oraz 
12 grup zajęciowych rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematyczno-przyrodniczych. W 2012 roku w szkole podstawowej w Gródkowie i w Sarnowie zostały utworzone dodatkowe 3 
grupy zajęć logopedycznych, w związku ze zwiększeniem dofinansowania i pozyskanych na ten cel środków. W zajęciach wzięło 
udział łącznie 283 uczniów, w tym 132 dziewczynki i 151 chłopców. W ramach cross financingu w celu prawidłowej realizacji 
zajęć Szkoła Podstawowa w Dąbiu została doposażona w laptop i mikroskop, Szkoła w Gródkowie w laptop, Szkoła w Sarnowie 
w ekran elektryczny i projektor, natomiast Szkoła w Strzyżowicach w dwa komplety mebli do pomieszczeń przeznaczonych do 
realizacji zajęć. 
 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług 
edukacyjnych 

świadczonych w 
systemie oświaty 

154.724,11 zł 154.724,11 zł 

mailto:biuro@arbelon.pl
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekt-jestem-wyjatkowy.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekt-jestem-wyjatkowy.html
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4. 
Mali odkrywcy - grupy 
wspierania rozwoju małych 
dzieci w wieku 0-4 

 
Projekt został realizowany w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie w okresie od 17 stycznia do 16 grudnia 
2011 roku. Głównymi celami projektu było wspieranie i stymulowanie rozwoju małych dzieci przez powstanie dwóch grup 
zabawowych, zwiększenie zaangażowania rodziców w działaniu na rzecz edukacji dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach, 
wspieranie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich, podniesienie świadomości wychowawczej i wzmocnienie roli ojców w 
procesie wychowania. 
Systematyczne spotkania grup rozpoczęły się od 1 marca 2011 roku. Oprócz zajęć grup zabawowych odbywały się szkolenia i 
konsultacje dla rodziców oraz zajęcia w wodzie dla rodziców z dziećmi, usprawniające rozwój ruchowy. Na potrzeby 
prowadzenia zajęć, zakupione zostały pomoce i zabawki dla małych dzieci. 
 

Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy 

edukacyjne na 
obszarach wiejskich 

49.940,00 zł 49.940,00 zł 

5. 

Tata, mama, przedszkole i ja 
 
strona internetowa projektu: 
http://www.ugpsary.nazwa.pl/proj
ekt-mama-tata-przedszkole-i-
ja.html 

 
Projekt skierowany był do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy 
Psary oraz do ich rodziców.  
Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej gminy, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci, wzrost 
atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli ojców w procesie wychowania, wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności 
psychofizyczne oraz wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Strzyżowicach do godziny 17-tej. 
W październiku 2010 r. w placówkach odbyła się rekrutacja dzieci do grup zajęciowych. Poprzedziły ją spotkania koordynatora 
gminnego i koordynatorów lokalnych z rodzicami dzieci, przeprowadzone badania wstępne oraz analizy arkuszy 
diagnostycznych. Zajęcia rozpoczęły się 2 listopada 2010 r. W zajęciach dodatkowych (logopedycznych, plastyczno-teatralnych, 
gimnastyki ogólnorozwojowej, muzyczno-tanecznych oraz reedukacyjnych) w pierwszym roku projektu uczestniczyło 275 dzieci, 
w tym 126 dziewczynek i 149 chłopców. We wrześniu 2011 roku odbyła się rekrutacja uzupełniająca, w wyniku której pozyskano 
do projektu kolejne 134 dzieci (74 chłopcówi 60 dziewczynek). Każde dziecko miało możliwość uczęszczania na różne rodzaje 
zajęć. Kolejną grupę uczestników projektu stanowić miały dorosłe osoby zatrudnione oraz dorosłe osoby bezrobotne. Projekt 
zakładał uczestnictwo 282 osób zatrudnionych oraz 42 osób bezrobotnych. Ostatecznie wzięło w nim udział 287 osób 
zatrudnionych (193 kobiety i 94 mężczyzn) oraz 79 osób bezrobotnych (72 kobiety i 7 mężczyzn), zatem zakładane wskaźniki 
zostały osiągnięte. 
 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług 
edukacyjnych 

świadczonych w 
systemie oświaty 

616.602,00 zł 607.352,97 zł 

6. Akademia Przedszkolaka 

 
Projekt był realizowany w okresie od października 2008 roku do czerwca 2010 roku na terenie 4 placówek wychowania 
przedszkolnego działających w Gminie Psary. 
Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli oraz zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w 
edukacji przedszkolnej poprzez:  

 poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci 3, 4, 5-letnich,  

 wzrost atrakcyjności zajęć edukacyjnych dla dzieci,  

 wyposażenie dzieci w dodatkowe umiejętności psychofizyczne,  

 wydłużenie czasu pracy Przedszkola w Strzyżowicach do godziny 17-tej.  
Podjęte działania miały na celu wzbogacić ofertę przedszkoli, uczynić je jeszcze bardziej nowoczesnymi i otwartymi na potrzeby 
dzieci i ich rodziców. W ramach "Akademii Przedszkolaka" organizowane były cotygodniowe zajęcia umuzykalniające, 
plastyczno-teatralne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna i nauka pływania. 
 

Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług 
edukacyjnych 

świadczonych w 
systemie oświaty 

357.867,00 zł 352.496,00 zł 

mailto:biuro@arbelon.pl
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekt-mama-tata-przedszkole-i-ja.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekt-mama-tata-przedszkole-i-ja.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekt-mama-tata-przedszkole-i-ja.html


 
 

 

Urząd Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary     tel. 32 29 44 920     fax 32 29 44 901     www.psary.pl     str. 
3/3 

 

 

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW GMINY PSARY i JEJ 
JEDNOSTEK, KTÓRE OTRZYMAŁY 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 

2007-2013 

 

7. Praca się opłaca 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach od 2008 roku realizuje projekt systemowy pn. „Praca się opłaca”. Podejmowane w 
ramach projektu działania zmierzają do usamodzielnienia się rodzin i wyjście z systemu pomocy społecznej. Projekt ma za 
zadanie poprawę umiejętności komunikacji interpersonalnej, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycie i 
poprawę umiejętności korzystania z technologii informatycznej poprawę funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z 
asystentem rodzinnym i poprzez konsultacje indywidualne w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach Gestalt. Ponadto 
aktywizacja życia społecznego będzie realizowana poprzez wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz włączenie kobiet do aktywizacji 
zawodowej, a mężczyzn do aktywnego uczestnictwa w życiu domowym.  

Działanie 7.1 
Rozwój i 

upowszechnianie 
aktywnej integracji 

771.935,92 zł 680.873,14 zł 

8. 
Wsparcie przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia w powiecie 
będzińskim 

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary rozpoczął realizację projektu we wrześniu 2011 roku. Uczestnikami projektu są osoby 
zamieszkujące na terenie powiatu będzińskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 
Uczestnicy Projektu zostali objęci wsparciem doradczo - szkoleniowym, następnie po ukończeniu bloku doradczo - 
szkoleniowego otrzymali wsparcie finansowe, w postaci jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
wysokości do 40.000 zł oraz wsparcie pomostowe. 

Działanie 6.2  
Wspieranie oraz 

promocja 
przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia 

1.377.150,00 
zł 

1.377.150,00 zł 

9. 

Sukces z Unią Europejską – 
szansa dla osób pracujących z 
Gminy Psary oraz gmin 
sąsiadujących 

 
Projekt był realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. W ramach projektu zorganizowano bezpłatne szkolenia w 
zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów pozyskiwania środków z funduszy unijnych dla osób pracujących i 
zameldowanych na ternie Gminy Psary, Bobrowniki, Mierzęcice, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza i Siewierz. 
W ramach zrealizowano 20 edycji szkoleń. Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
 

Działanie 8.1 
Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w 
regionie 

354.001,23 zł 354.001,23 zł 

10. 

Młodzież z przyszłością 
 
strona internetowa projektu: 
http://www.ugpsary.nazwa.pl/proj
ekty-z-europejskiego-funduszu-
spolecznego/articles/projekt-
mlodziez-z-przyszloscia.html  

Realizacja projektu przypada na okres od1 X.2013  do 30.06.2015  r. Projekt jest skierowany do uczniów klas Gimnazjum  na 
terenie Gminy Psary. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na 
rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas I-III oraz łagodzenie ich trudności w nauce poprzez wdrożenie 
założeń Programu Rozwoju Gimnazjum 

Działanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług 
edukacyjnych 

świadczonych w 
systemie oświaty 

219.249,03 zł 192.939,13 zł 

11. 

Szkoła Marzeń 
 
strona internetowa projektu: 
http://www.ugpsary.nazwa.pl/proj
ekty-z-europejskiego-funduszu-
spolecznego/articles/projekt-
szkola-marzen.html  

 
Realizacja projektu przypada na okres od 1 X.2013 do 30.06.2015 r. Projekt jest skierowany do uczniów klas IV- VI szkół  
podstawowych Gminy Psary.  Program „Szkoła Marzeń”, stanowi o możliwości rozwoju szkół podst. oraz zapewnia 
kompleksowe podejście do kwestii jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia. Planowane działania przyczynią się do 
powstania wartości dodanej projektu – poszerzą ofertę edukacyjną szkół, która dzięki temu zdecydowanie wykraczać będzie 
poza standardowy program nauczania oraz przygotuje uczniów do podjęcia dalszej ścieżki edukacyjnej 
 

Działanie 9.1.2 
Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej 

jakości usług 
edukacyjnych 

świadczonych w 
systemie oświaty 

670.612,75 zł 590.139,22 zł 

 

mailto:biuro@arbelon.pl
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-mlodziez-z-przyszloscia.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-mlodziez-z-przyszloscia.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-mlodziez-z-przyszloscia.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-mlodziez-z-przyszloscia.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-szkola-marzen.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-szkola-marzen.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-szkola-marzen.html
http://www.ugpsary.nazwa.pl/projekty-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/articles/projekt-szkola-marzen.html

