
Konferencja Projektu

„Aktywność drogą do sukcesu”
 dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 

30 czerwca 2009 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



Informacje o projekcie:

 Projekt systemowy realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Priorytet VII Promocja integracji społecznej
 Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji
 Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej



Informacje o projekcie:

 Okres realizacji: 
1 grudnia 2008 r. – 30 czerwca 2009 r.

 Finansowanie:
 Wartość projektu 255.122,00 zł
 Kwota dofinansowania 228.334,00 zł 
 Wkład własny   26.788,00 zł 

 



Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób 

bezrobotnych, będących długotrwale 
klientami OPS



Cele szczegółowe projektu:

 zwiększenie motywacji do działania 
i zaufania we własne siły

 zacieśnienie więzi społecznej między 
mieszkańcami Osiedla III Parceli

 zwiększenie kwalifikacji zawodowych



Uczestnicy projektu:

 osoby korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej

 nie pracujące
 w wieku aktywności zawodowej
 osoby długotrwale bezrobotne o niskich lub 

zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach zawodowych

W projekcie wzięło udział 
25 osób, w tym:

13 kobiet i 12 mężczyzn

5248

Płeć w %
kobieta
mężczyzna



Uczestnicy projektu:

 9 osób w wieku do 30 lat, 
 4 osoby w wieku 31-50 lat, 
 12 osób powyżej 51 roku życia
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Uczestnicy projektu:

 16 osób z wykształceniem podstawowym 
 3 osoby z wykształceniem średnim
 6 osób z wykształceniem zawodowym
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Instrumenty aktywnej integracji:

 instrumenty aktywizacji zawodowej
 instrumenty aktywizacji społecznej
 instrumenty aktywizacji edukacyjnej



instrumenty aktywizacji zawodowej:

 organizacja i sfinansowanie usług doradcy 
zawodowego

 każdy z uczestników odbył 2 godziny 
konsultacji indywidualnych 

 doradca zrealizował 30 godzin treningu 
grupowego w I i i podgrupie

 uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji 
Społecznej

 organizacja i sfinansowanie zajęć w ramach 
KIS, gdzie odbyły się zajęcia z psychologiem, 
doradcą zawodowym i informatykiem



instrumenty aktywizacji społecznej:

 organizacja i sfinansowanie treningów 
kompetencji i umiejętności społecznych

 organizacja warsztatów grupowych, tj. 32 
godziny w I i II podgrupie

 organizacja i sfinansowanie poradnictwa 
specjalistycznego – konsultacje psychologa

 Konsultacje indywidualne dla wszystkich 
uczestników tj. 4 godz. w I podgrupie, 
2 godz. w II podgrupie 



Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach 
kształcenia ustawicznego, mających na celu 
uzyskanie zawodu lub przygotowanie 
zawodowe

 sfinansowanie kursu zawodowego „Magazynier 
z obsługą komputera i wózków jezdniowych”. 
Kurs realizowany przez ZDZ Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego



Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

 skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach 
podnoszenia kluczowych kompetencji o 
charakterze zawodowym 
lub zdobywanie nowych kompetencji i 
umiejętności zawodowych umożliwiających 
aktywizację zawodową 

 Organizacja i sfinansowanie cyklu szkoleń 
informatycznych tj.68 godzin w I i II podgrupie 
uczestników



Rezultaty twarde projektu:

Zakładano:
podpisanie 10 kontraktów socjalnych
objęcie Programem Aktywności Lokalnej (PAL) 15 osób
ukończenie kursów zawodowych przez 5 osób
odbycie cyklu zajęć w ramach KIS przez 25 osób
zorganizowanie 2 zebrań obywatelskich z mieszkańcami
osiedla
zorganizowanie 1 imprezy integracyjnej dla mieszkańców 
osiedla



Rezultaty twarde projektu:

Osiągnięto

podpisano 11 kontraktów socjalnych, w tym z 5 
mężczyznami i 6 kobietami 
objęto Programem Aktywności Lokalnej (PAL)14 
osób, w tym 6 mężczyzn i 8 kobiet
w zajęciach w KIS uczestniczyło 25 osób,  w tym 
12 kobiet i 13 mężczyzn 



Rezultaty twarde projektu:

Osiągnięto
podpisano 11 kontraktów socjalnych, w tym 
z 5 mężczyznami i 6 kobietami 
objęto Programem Aktywności Lokalnej (PAL) 14 
osób, w tym 6 mężczyzn i 8 kobiet
w zajęciach w KIS uczestniczyło 25 osób,  
w tym 12 kobiet i 13 mężczyzn 
zorganizowano 2 spotkania obywatelskie:
30 marca i 18 czerwca 2009 r.
zorganizowano festyn integracyjny 
z mieszkańcami osiedla: 24 maja 2009 r. 



II spotkanie obywatelskie 
18 czerwca 2009 r.



I spotkanie obywatelskie 
30 marca 2009 r.



Festyn integracyjny 24 maja 2009



Festyn integracyjny 24 maja 2009



Rezultaty miękkie projektu:

Zakładano: zmianę na poziomie 60%

zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy
umiejętność pisania CV i życiorysu 
zwiększenie samooceny
nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, 
dostrzeżenie swoich mocnych stron



Rezultaty projektu:

Osiągnięto

wzrost motywacji 
do szukania pracy 
i aspiracji zawodowych 
u 72 % uczestników 
projektu

wzrost bez zmian spadek
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Rezultaty projektu:

Osiągnięto

umiejętność pisania 
CV i życiorysu u 88% 
uczestników projektu 
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Rezultaty projektu:

Osiągnięto

wzrost samooceny 
u 84% uczestników 
projektu

wzrost bez zmian spadek
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Rezultaty projektu:

Osiągnięto

zwiększenie pewności 
siebie w kontaktach 
interpersonalnych u 76% 
uczestników projektu 
(komunikacja 
interpersonalna)

wzrost bez zmian spadek
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Rezultaty projektu:

Osiągnięto

wzrost świadomości 
swoich mocnych stron 
u 84% uczestników 
projektu

wzrost bez  zmian spadek
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Rezultaty projektu:

3 osoby podjęły zatrudnienie
3 osoby rozpoczęły naukę w szkole średniej



Dziękuję za uwagę

www.opslegionowo.pl

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.


