Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu informuje o przystąpieniu do realizacji
projektu pt.
„Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt: „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość” jest
realizowany w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2012r.
Celem głównym projektu jest trwałe włączenie społeczne poprzez stworzenie równego
dostępu do zatrudnienia 40 osobom oraz podwyŜszenie statusu społecznego poprzez
przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy do końca 2012 roku.
Cele szczegółowe projektu:
•

wzbudzenie motywacji do zmiany swojej sytuacji i podejmowania działań aktywnych

•

uzyskanie przez uczestników umiejętności psychospołecznych i poprawa kompetencji
Ŝyciowych

•

nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników/czek projektu

•

zbudowanie potencjału kadrowego OPS umoŜliwiającego realizowanie działań pro
aktywnych na szerszą niestosowaną dotychczas skalę i skuteczną pomoc klientom
OPS w Lubniu.
Grupą docelową projektu będzie łącznie 40 osób w tym co najmniej 31 kobiet (12 osób
w 2010r., 14 osób w 2011r., 14 osób w 2012r.) korzystających z pomocy społecznej,
zamieszkujących na terenie Gminy Lubień w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), które
są: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracują w gospodarstwach rolnych bądź są
ubezpieczone w KRUS. Wsparcie w pierwszej kolejności będzie skierowane do kobiet
będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. samotnie wychowujące dzieci,
w tym niepełnosprawne, z rodzin wielodzietnych, pozostające na długotrwałym bezrobociu
(powyŜej 24 mc), charakteryzujące się brakiem wyuczonego zawodu lub posiadające
nieaktualne kwalifikacje zawodowe.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Jednym z najwaŜniejszych narzędzi stosowanych
przy realizacji projektu będą kontrakty socjalne zawierane przez pracowników socjalnych.
Uczestnicy projektu w ramach kontraktów socjalnych zostaną objęci wsparciem finansowym.
WdraŜanie kontraktów socjalnych przyczyni się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób
będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu.

Grupa beneficjentów ostatecznych zostanie objęta kompleksowym i zintegrowanym
programem wsparcia. W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej
integracji:
1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:


usługi wspierające aktywizację zawodową – trening pracy.

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:


3.

skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających
na celu podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych (kierunki szkoleń
będą dopasowane indywidualnie dla kaŜdego uczestnika w odniesieniu do jego
potrzeb i moŜliwości oraz szanse na uzyskanie zatrudnienia w oparciu o wywiad
środowiskowy oraz rekomendację trenera pracy/doradcy zawodowego).

Instrumenty aktywizacji społecznej:


trening kompetencji i umiejętności społecznych



trening kompetencji rodzicielskich (głównie dla kobiet samotnie wychowujących
dzieci).

Wszelkie informacje na temat projektu moŜna uzyskać w biurze projektu,
które mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniu pokój nr 23.
Biuro czynne jest w poniedziałek od godziny 8:00-16:00,
wtorek – piątek w godzinach od 7:45-15:45.
Kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 26 82 123.
e-mail: ops.Lubien@pro.onet.pl

Dokumenty do pobrania:


Ankieta rekrutacyjna



Regulamin uczestnictwa w projekcie

Projekt: „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa.

