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23 listopada 2009 r.



Dane ogólne 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 

 Projekt realizowano w terminie: od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r.



Finansowanie projektu:

Wartość projektu  339 583,00 zł

Kwota dofinansowania    303 926,79 zł
    
Wkład własny                 35 656,21 zł 



Cel główny projektu:
 
Zwiększenie aktywności 
społecznej i zawodowej osób bezrobotnych 
będących klientami OPS



Cele szczegółowe projektu:

- zwiększenie świadomości i motywacji do podjęcia  pracy 
- pomoc rodzinom w oddziaływaniach wychowawczych
- podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
- zwiększenie umiejętności pełnienia ról społecznych i rodzicielskich
- zwiększenie kompetencji zawodowych
- budowanie prawidłowych relacji rodzic – dziecko 
- zwiększenie samodzielności i zaradności
- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom dt. dzieci: narkomanii, 
nikotynizmowi, alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej 



Uczestnicy projektu:

- korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

- osoby nie pracujące

- osoby bezrobotne

w wieku aktywności zawodowej



Uczestnicy projektu

W projekcie wzięło udział 
16 osób, w tym:

15 kobiet
1 mężczyzna 
 kobieta mężczyzna
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Uczestnicy projektu

W projekcie uczestniczyło:

 11 osób w wieku do 40 lat
 
5 osób w wieku 
powyżej 41 lat do 40 lat 41 lat i więcej

Wiek odbiorców projektu
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Uczestnicy projektu

W projekcie uczestniczyło:

7 osób z wykształceniem podstawowym 

2 osoby z wykształceniem średnim

7 osób z wykształceniem zawodowym średnie zawodowe podstawowe
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Instrumenty aktywnej integracji:

instrumenty aktywizacji zawodowej

instrumenty aktywizacji społecznej

instrumenty aktywizacji zdrowotnej



 Instrumenty aktywizacji zawodowej: 

uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej

Organizacja i sfinansowanie zajęć z psychologiem, terapeutą, 

doradcą zawodowym i informatykiem w ramach KIS



Instrumenty aktywizacji zawodowej: 

organizacja i sfinansowanie usług doradcy zawodowego

Każdy z uczestników odbył 4 godziny konsultacji indywidualnych z 
doradcą zawodowym

Doradca zrealizował 30 godzin treningu grupowego 
w I i II podgrupie uczestników projektu



Instrumenty aktywizacji społecznej:

organizacja i sfinansowanie treningów kompetencji i 
umiejętności społecznych

- organizacja i sfinansowanie psychologicznych warsztatów 
grupowych w liczbie 36 godzin w I i II podgrupie uczestników

- konsultacje indywidualne z psychologiem dla wszystkich 
uczestników w liczbie 4 godzin



Instrumenty aktywizacji społecznej:

sfinansowanie kosztów voucherów integracyjno - 

rekreacyjnych 



Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:

organizacja i finansowanie kosztów treningu 

psychologicznego 
Trening profilaktyki uzależnień dla dorosłych w liczbie 30 godzin 
w I i II podgrupie uczestników

Wyjazdowy trening profilaktyki uzależnień dla dzieci w liczbie 10 godzin 
w I i II podgrupie uczestników



Rezultaty twarde projektu: 

Zakładano

- podpisanie 16 kontraktów socjalnych

- ukończenie cyklu szkoleń z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym i 
informatykiem w ramach KIS

- uczestnictwo 25 dzieci w wyjeździe treningowym

- objęcie cyklem treningowym z psychologiem 25 dzieci 



Rezultaty twarde projektu:

Zakładano

zorganizowanie 1 spotkania dla grupy docelowej

zorganizowanie 1 spotkania dla otoczenia grupy docelowej

 zorganizowanie 1 spotkania obywatelskiego z władzami miasta

zorganizowanie konferencji podsumowującej i promującej projekt



Rezultaty twarde projektu: 

Osiągnięto

- Podpisano 16 kontraktów socjalnych

- W zajęciach w ramach  KIS uczestniczyło 16 osób 

- W wyjeździe treningowym wzięło udział 24 dzieci

- Objęto cyklem treningowym 24 dzieci 



Rezultaty twarde projektu: 

Osiągnięto

- zorganizowano 1 zebranie dla grupy docelowej dnia 1 lipca 2009 r.

 - zorganizowano 1 zebranie dla otoczenia grupy docelowej 
dnia 31 sierpnia 2009 r. 

- zorganizowano konferencję promującą i podsumowującą projekt 
dnia 23 listopada 2009 r.  

W planach spotkanie obywatelskie z władzami miasta w grudniu 2009 r. 



Spotkanie dla grupy 
docelowej dnia 1 lipca br. 



Spotkanie dla otoczenia grupy 
docelowej 31 sierpnia br.  



Rezultaty miękkie projektu:

Zakładano: zmianę na poziomie 60%

- zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy

- umiejętność pisania CV i życiorysu 

- wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych 
i rodzicielskich 



Rezultaty miękkie projektu:

Zakładano: zmianę na poziomie 60%

- wzrost świadomości i wiedzy na temat szkodliwości uzależnień

- zwiększenie samooceny

- nabranie pewności siebie w kontaktach
   interpersonalnych, dostrzeżenie swoich mocnych stron



Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

wzrost motywacji do 
szukania pracy i aspiracji 
zawodowych u 62,5% 
uczestników projektu

wzrost spadek bez zmian
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Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

umiejętność pisania 
CV i życiorysu u 87,5% 
uczestników projektu 
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Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

wzrost świadomości 
i wiedzy w zakresie 
szkodliwości uzależnień u 
81,3% uczestników 
projektu

wzrost spadek
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Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

wzrost 
umiejętności w zakresie 
pełnienia ról społecznych i 
rodzicielskich u 68,8% 
uczestników projektu

wzrost spadek bez zmian

Umiejętności  wychowawcze
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Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

wzrost samooceny u 93,8% 
uczestników projektu

wzrost spadek

Samoocena odbiorców projektu
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Rezultaty miękkie 
projektu: 

Osiągnięto

zwiększenie pewności siebie 
w kontaktach 
interpersonalnych u 75% 
uczestników projektu
(poczucie izolacji) wzrost spadek bez zmian

Poczucie izolacji w kontaktach interpersonalnych 
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Osiągnięto

wzrost świadomości swoich 
mocnych stron u 81,3% 
uczestników projektu

wzrost spadek bez zmian

Świadomość własnych zasobów
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Rezultaty miękkie 
projektu:



Działania adresowane do otoczenia grupy docelowej  

wyjazdowy trening profilaktyczny 

spotkanie integracyjne – Niedziela z rodziną 



Wyjazdowy trening profilaktyczny 
w sierpniu 2009 r. 





Wyjazdowy trening 
profilaktyczny 

w sierpniu 2009 r.



Spotkanie integracyjne 
Niedziela z rodziną 

dnia 25 października 2009 r. 



Spotkanie integracyjne 
Niedziela z rodziną 

dnia 25 października 2009 r.



Rozdanie zaświadczeń KIS

Zakończenie zajęć w  Klubie Integracji Społecznej

17 listopada 2009r. 




