1. Projekt „Wirtualna Społeczność Szkolna Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu zrealizowano działania: konsultacje społeczności
szkolnej; zaprojektowano i uruchomiono system internetowy szkoły; przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i
nauczycielek; zorganizowano i przeprowadzono konkurs dla uczniów.
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową w Kałuszynie i Gminę Kałuszyn.
Całkowita wartość projektu wynosiła 47 813,46 zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowiła 100 %
Projekt realizowany był od 01.01.2011 – 31.05.2011r.
2. Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –
Zagrajmy o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. Realizatorem projektu była Gmina Kałuszyn.
Głównym celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie 390 godzin zajęć lekcyjnych w Gimnazjum w Kałuszynie.
Całkowita wartość projektu wynosiła 24 483,00 zł
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację projektu stanowiła 100 %
Projekt realizowany był od 01.09.2010 do 30.11.2011r.
W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone:
zajęcia ICT, zajęcia z przedmiotów przyrodniczo –
matematycznych, zajęcia z języków obcych, zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, zajęcia
sportowo – wychowawcze.
3. Projekt „Żyj aktywnie, żyj ciekawie 2011” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Głównym celem
projektu było wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku
od 15 do 20 lat z terenu gminy Kałuszyn, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie objętych działaniem
OHP.
Całkowita wartość projektu wyniosła 119.221,48 zł.
Kwota z dotacji rozwojowej na realizację wynosiła – 106.703,22 zł i stanowiła 89,5 %, wkład własny stanowił 10,5% i
wynosił 12.518,26 zł.
Projekt realizowany był od 1 kwietnia do 30 listopada 2011 r. przez OPS i Gimnazjum Publiczne w Kałuszynie. Działania
były prowadzone w trzech obszarach:
I. Aktywna integracja dla 25 kobiet i 20 mężczyzn obejmująca: 1/ zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji i
umiejętności o charakterze zawodowym – kursy komputerowe, 2/ doradztwo zawodowe, 3/ poradnictwo indywidualne i
grupowe w zakresie kompetencji życiowych (doradztwo psychologiczne i terapia uzależnień), 4/ zajęcia wyrównawcze w
świetlicy - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia informatyczno-techniczne, zajęcia artystyczno-muzyczne, plastyczne
oraz zajęcia sportowe.
II. Działania o charakterze środowiskowym dla 20 dziewcząt i 15 chłopców, 3 kobiet i 2 mężczyzn: planowany wyjazd
edukacyjno-turystyczny - obóz terapeutyczny z nauką języka angielskiego, imprezy turystyczne (lekcje muzealne,
wycieczki do teatru dla 25 dziewcząt, 20 chłopców),
III. Praca socjalna w środowisku: przygotowanie i realizacja wywiadów środowiskowych, indywidualna i środowiskowa
praca socjalna z beneficjentami ostatecznymi oraz ich otoczeniem, pomoc w wyborze BO do projektu.
4. Projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
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