Nakło n. Not. dn. 09.05.2008 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Z dniem 1.04.2008 rozpoczęto realizację projektu pn. „Czas na zmiany – aktywna integracja
naszym wspólnym celem”. W ramach Działania 7.1 Poddział 7.1.1. współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków EFS.Z uwagi na fakt, iŜ bezrobocie jest jedną z głównych przyczyn
ubiegania się o przyznaniepomocy (ponad 65%) , a przy tym gmina charakteryzuje się wysoką
stopą bezrobocia ( 22,4% ) w odniesieniu do kraju i wojwództwa, działaniami w ramach projektu
objęte zostały osoby bezrobotne będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej( w szczrgolności osoby długotrwale bezrobotne). Wybierając
uczestników projektu kierowaliśmy się przede wszystkim zgodnością z wymogami dotyczącymi
grup docelowych PO KL i wytycznymi związanymi z realizacją projektów systemowych oraz ich
gotowością dokonania zmian, chęcią współpracy. W pierszej kolejności do projektu były przyjęte
osoby długotrwale bezrobotne. Dodatkowym kryterium był brak lub niska kwalifikacja (brak
wyuczonego zawodu lub jego dezaktualizacja, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne). Osoby
spełniające te kryteria zostały wytypowane przez pracowników socjalnych Ośrodka. Rekrutacja
uczestników projektu bazowała na zgromadzonej dokumentacji socjalnej opartej na bieŜących
kontaktach pracowników ośrodka z odbiorcami świadczeń i wywiadach środowiskowych.
Następnie zostały przeprowadzone rozmowy indywidualne, w czasie których uzyskano
potwierdzenie gotowości udziału w projekcie. Rekrutacja została zakończona podpisaniem
kontraktu socjalnego i spotkaniem integracyjo-informacyjnym. Proces rekrutacji uwzględnił zasadę
równych szans, w tym równość płci-jednakowy dostęp. Zasada równości szans realizowana jest
porzez : zapewnienie opieki nad dziećmi, moŜliwość udziału w projekcie zarówno kobiet jaki i
męŜczyzn. Osoby korzestające z pomocy społecznej są osobami trudnymi do współpracy. Zatem
trudno jest przewidzieć czy wyselekcjonowana na wstępie grupa nie zmieni się w trakcie realizacji
zadania. W przypadku ewentualnej rezygnacji osób zaplanowano dodatkowy nabór poprzez
stworzenie listy rezerwowej obejmującej 5 osób. W przypadku niedotrzymania postanowień
zawartych w kontrakcie socjalnym ( nieuzasadniona rezygnacja z uczestnistwa w projekcie) osoba
nie będzie otrzymywała świadczeń z pomocy społecznej- art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
W ramach Działania „Aktywna integracja” uczestnicy projektu zakończyli juŜ zajęciaz
następujacymi specjalistami :
– socjoterapeutą 60 h
– informatykiem 16 h
– specjalistą ds. poprawy wizerunku 8 h
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy projektu mieli okazję zintegrować się w grupie.
Poprawić umiejętności pisania cv i autoprezantacji. U uczestników programu wzrosła umiejetność
korzystania z komputera i internetu. Nastapił rozwoj zdolności motywacyjnych, mierzonych
zwiększeniem zaufania we własne siły,podniesieniem odpowiedzialności, podniesieniem poziomu
samooceny. Rozwój umiejetności praktycznych, widzianych jako wieksza świadomość praw i
obowiązków . Celem szkolenia ze specjalistą ds. Poprawy wizerunku była edukacja kobiet z
zakresu poprawy własnego wizerunku.

Nakło n. Not. dn. 04.06.2008 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki za m-c maj 2008 r.

W maju 2008 r. odbyły się dalsze działania w zakresie programu „Aktywna integracja – naszym
wspólnym celem”. Zakończyły się zajęcia z socjoterapeutą ( łącznie 60 h ), rozpoczęte zostały
szkolenia prowadzone przez radce prawnego ( 4 h ) i doradcę zawodowego ( 59 h ). Uczestnicy
programu analizowali swoją sytuację zawodową, rynek pracy. Uczyli się jak rozmawiać z
pracodawcą, jak pisać dokumenty aplikacyjne, jak otwierać własną działalność. Podczas tych zajęć
Panie korzystały z dostępnych źródeł informacji, jak równieŜ podniosły własną samoocenę co
pozwoli im pewniej poczuć się na rynku pracy.
Zajęcia odbywały się w siedzibie MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2, w dwóch grupach. W czasie zajęć
uczestnicy mają zapewnioną opiekę nad dziećmi, oraz poczęstunek.

zajęcia z doradcą zawodowym

zajęcia z doradca zawodowym

zespół projektowy

Nakło nad Notecią, 11.07.2008 r.

Sprawozdanie za m-c 06/2008 r z realizacji projektu pn.
„Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem”
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W czerwcu 2008 r. odbyły się trzydniowe warsztaty psychologiczne dla kaŜdej grupy osobno.
Zostały one przeprowadzone w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Zajęcia
były prowadzone przez psychologów : Panią Marzenę Pilaszewską- Mikołajczyk i Gorgonię Wróbel –
Sucharską.

Warsztaty psychologiczne w Domu Pomocy Społecznej

Kolejne spotkania odbywały się w MGOPS w ramach grupy samopomocowej: 5 spotkań dla dwóch
grup. Celem tych działań jest aktywizacja społeczna będąca jednym z instrumentów aktywnej integracji .
Spotkania te będą trwały do końca roku.

Spotkanie grupy samopomocowej

W miesiącu czerwcu rozpoczęły się takŜe treningi kompetencji społecznych, które będą trwały przez
5 miesięcy (z dwumiesięczną przerwą w okresie od września do października).

Treningi kompetencji społecznych

Kontynuowane są nadal spotkania z prawnikiem i doradcą zawodowym.
Sporządził:
Marlena Repczyńska

Sprawozdanie z realizacji projektu
pt. „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem”
za miesiąc lipiec 2008 r. realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W m-cu lipcu 2008 kontynuowane były treningi kompetencji społecznych w dwóch grupach. Zajęcia
odbywały się w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
Ponadto w tym miesiącu rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, na których
uczestnicy projektu będą omawiać indywidualny plan działań dot. przyszłego zawodu.
Nadal trwają zajęcia z prawnikiem.

Sporządził :
Marlena Repczyńska

Sprawozdanie z realizacji projektu
pt. „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem”
za miesiąc sierpień 2008 r. realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W miesiącu sierpniu 2008 r. kontynuowane były spotkania z prawnikiem. Odbyło się równieŜ jedno
spotkanie w ramach grupy samopomocowej. Zajęcia odbyły się w siedzibie Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Ponadto uczestniczki projektu spotkały się
indywidualnie z doradcą zawodowym. W czasie tych zajęć opracowane zostały indywidualne plany
działania wychodzenia z bezrobocia. W dniu 27 sierpnia 2008 r. uczestniczki programu pojechały
do Świecia. Był to wyjazd integracyjny. Panie poznały działalność spółdzielni socjalnej LIDIA
funkcjonującej tam od prawie roku. Miały moŜliwość zapoznania się z formalnościami, które
naleŜy załatwiać przy zakładaniu takiej jednostki ekonomii społecznej.

Sporządził:
Marlena Repczyńska

Sprawozdanie z realizacji projektu pt.
„Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” za m-c wrzesień
2008 r. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W m-cu wrześniu 2008 r. odbyło się jedno spotkanie grupy samopomocowej w tut. Ośrodku.
Jednocześnie z początkiem września uczestniczki projektu rozpoczęły wybrane przez siebie kursy
zawodowe. Najwięcej - bo aŜ 13 pań - wybrało kurs opiekunki dla osób starszych, pozostałe osoby
wybrały następujące kursy :
– ogrodnik terenów zielonych
4 osoby
– kucharz-kelner
3 osoby
– fryzjerski
1 osoba
– księgowość komputerowa z podstawami obsługi komputera
3 osoby
– florystyczny z podstawami obsługi komputera i kasy fiskalnej 4 osoby
– sekretarka z podstawami jęz. angielskiego
3 osoby
– kasy fiskalne z podstawami obsługi komputera
4 osoby
Kursy zawodowe zakończą się z końcem listopada.

Uczestniczka projektu
podczas kursu fryzjerskiego

Uczestniczki projektu podczas
kursu opiekun osób chorych i starszych

Uczestniczki projektu podczas kursu
komputerowego

Uczestniczki projektu podczas
kursu komputerowego

Ponadto w dniu 25 września 2008 r. na sesji Rady Miejskiej w Występie zostało
przeprowadzone seminarium projektu systemowego realizowanego przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle pt. „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym
wspólnym celem''. Pani kierownik Ewa Tadrowska omówiła szczegółowo realizację
projektu i jego poszczególne etapy. Panie - Emilia Janeczko i Alicja Kulesza - opowiedziały
o projekcie z punktu widzenia uczestniczek. Podczas sesji zostały rozdane materiały
promocyjno- informacyjne, a w czasie przerwy uczestnicy seminarium zostali zaproszeni na
poczęstunek. Seminarium to było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło w nim 80 osób.

Uczestniczka projektu podczas
prezentacji na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 25.09.2008r.

Kierownik MGOPS podczas
prezentacji projektu na Sesji Rady
Miejskiej w dniu 25.09.2008r.

Sporządził :
Marlena Repczyńska

