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W okresie 1 czerwca – 30 września 2010 w Referacie Promocji i Rozwoju – Centrum 
Kształcenia w Rzeniszowie zrealizowano projektu pn: „Wakacyjna szkoła nauki jazdy” . Całkowita 
wartość projektu wynosiła  45 643 zł,  w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiły 
85% a pozostałe 15%  sfinansował budżet państwa.  Celem projektu było pogłębienie oraz wzrost 
świadomości wśród młodych ludzi w zakresie korzyści płynących z kształcenia i dodatkowego 
szkolenia oraz uświadomienie jak wiele pożytku niesie za sobą uczestnictwo w projektach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane było w Centrum Kształcenia w 
Rzeniszowie, dysponującym odpowiednim zapleczem technicznym i sprzętem komputerowym. 

W projekcie wzięło udział 16 uczestniczek i uczestników z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy 
w wieku od 18 do 25 lat – młodzi absolwenci, osoby uczące się oraz bezrobotni. Młodzież 
uczestniczyła w Cyklu szkoleń „Nauka jazdy”, w ramach którego odbył się kurs prawa jazdy kategorii 
B. Młodzież uczestniczyła  w modułach szkoleniowych - w pierwszej kolejności w 30 godzinnym 
szkoleniu teoretycznym, poznając zasady ruchu drogowego, aby wreszcie pod czujnym okiem kadry 
instruktorskiej rozpocząć praktyczną naukę jazdy na placu manewrowym i w terenie. Kolejny etap to  
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, przeprowadzone w formie wykładu i 
ćwiczeń praktycznych przez firmę specjalizującą się w Kursach Pierwszej Pomocy i Ratownictwie 
Medycznym. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, tematyka obejmowała m in. 
postępowanie na miejscu wypadku oraz wiele aspektów technicznych związanych z ratowaniem życia 
i zdrowia  ludzkiego. 

Projekt zakończyła Konferencja podsumowująca, która zgromadziła  władze Gminy i Miasta 
Koziegłowy na czele z Burmistrzem P. Jackiem Ślęczką, przedstawicieli jednostek zajmujących się 
pozyskiwaniem funduszy i realizacją projektów w ramach EFS oraz uczestniczki i uczestników 
projektu. W ramach konferencji odbył się również wykład przygotowany przez doradcę kluczowego 
Regionalnego Ośrodka EFS w Częstochowie, dotyczący pozyskiwania funduszy unijnych oraz korzyści 
z uczestnictwa w tychże projektach.  

Realizacja projektu „Wakacyjna szkoła nauki jazdy” miała przede wszystkim na celu umożliwić 
lepszy start jego uczestniczkom i uczestnikom, którzy przekonali się warto inwestować we własny 
rozwój, ponieważ jak mówi hasło Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek to najlepsza 
inwestycja.  

 


