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Geneza GCI
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie utworzone zostało 1 kwietnia 2003 r. W
dniu 1 września 2003 r. otworzono filię Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie.
Gminne Centrum Informacji powstało w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów "Pierwsza Praca" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Forma prawna
GCI - Jednostka Organizacyjna Gminy Mszczonów.
Główne zadania GCI
• przeciwdziałanie bezrobociu, główne działania to przyjmowanie oferty pracy (151
ofert w2011 r.), przyjmowanie (83 osoby w 2011 r.) i przekazywanie (70 aplikacji
w 2011 r.) do firm aplikacji personalnych;
• udostępnianie pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt
multimedialny (bezpłatny Internet, wynajem pracowni- m.in. Mszczonowskiemu
Uniwersytetowi Trzeciego Wieku);
• promocja Gminy Mszczonów (konkursy: Gmina Fair Play, Teraz Polska etc.,
materiały promocyjne dla mieszkańców miasta i gminy oraz gości i osób
odwiedzających gminę);
• redakcja biuletynu informacyjnego Merkuriusz Mszczonowski (w tym
przyjmowanie ogłoszeń i reklam);
• doradztwo dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw (m.in. nawiązanie
współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza- bezpłatne
konsultacje dot. prowadzenia, otwierania działalności gospodarczej w okresie od
września 2009-do grudnia 2011 r.) i innych podmiotów;
• działalność szkoleniowa, dzięki której znacznie zwiększa się poziom wiedzy,
kwalifikacji, szans zdobycia/ zmiany zatrudnienia;
• działalność pro-rolnicza, filia GCI w Osuchowie;
• współpraca z innymi podmiotami w celu aktywizacji działań na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, współdziałanie w ramach
partnerstwa w programach wymiany informacji oraz wsparcia merytorycznego w
różnorodnych akcjach
• prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej (koordynacja działań
związanych zhistorią ziemi mszczonowskiej, zbiór eksponatów);
• utworzenie i certyfikacja laboratorium ECDL (możliwość prowadzenia działalności
edukacyjnej- egzaminy w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych);
• wynajem pracowni komputerowej oraz sali szkoleniowej.
Szkolenia realizowane w 2011 roku
W ramach środków europejskich realizacja projektu „Otwarci na wiedzę - konkurencyjni
w pracy" Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa
dla przedsiębiorstw Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/instytucje-rynku-pracy/gminne-centra-informacji/dzialalnosc-gminnych-centrow-inf...
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Kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka angielskiego; Kurs magazyniera z
obsługą urządzeń transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome); Kurs
komputerowy European Computer Driving Licence ECDL; Kurs języka angielskiego First
Certificate in English FCE; Kurs języka angielskiego poziom średniozaawansowany; Kurs
języka angielskiego Certificate in Advanced English. Łącznie przeszkolimy 80 osób w
2011 roku.
Statystyka usług
Pracownia multimedialna i usługi biurowe od 01.01.2011 do 31.12.2011: z Internetu
skorzystało - 2590 osób, (filia: 450 osób); z usług biurowych - 1799 osób, (filia: 290
osób)
Działalność konsultacyjno- doradcza od 01.01.2011 do 31.12.2011: wnioski rolnicze:
płatności bezpośrednie - 225 osób; modernizacja gospodarstw rolnych - 12
osób; dotacje UE/ finansowanie działalności gospodarczej - 61 osób (konsultacje
ZPWiM).
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