
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu uczestniczy w procesie 

wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozpoczęto wdrażanie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach, którego zostaną uruchomione środki unijne 
przeznaczone do wykorzystania w latach 2007-2013. W okresie trwania programu Ośrodki 
Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mają możliwość aplikowania o środki w 
ramach poddziałań 7.1.1. i 7.1.2. (projekty systemowe). Przygotowanie, opracowanie i 
realizowanie projektów stało się więc niezbędne dla pracowników MGOPS w Gostyniu. 

 
Kwota realizacji projektu w 2009 roku wynosi 220 000 PLN. 
 
Umowa ramowa Projektu systemowego "Daj sobie szansę - inwestuj w siebie" została 

zawarta w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Poznaniu, a Gminą Gostyń, w imieniu której działa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gostyniu. 

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII 

Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

 
Głównym jego celem jest zmniejszenie zjawiska marginalizacji społecznej i zawodowej oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Skierowany jest do dwudziestu ośmiu długotrwale 
pozostających bez pracy kobiet i mężczyzn (powyżej 12 mies.) zamieszkałych na terenie miasta i 
gminy Gostyń, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP, posiadających wykształcenie 
podstawowe, zawodowe i średnie, korzystających z pomocy udzielanej przez MGOPS. Działania 
zawarte w projekcie mają przyczynić się do przygotowania tej grupy osób w sposób aktywny do 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej 
integracji w formie zorganizowanych działań. 

 
Do osiągnięcia celów założonych w projekcie będziemy dążyć wykorzystując instrumenty 

aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Wykorzystane zostaną indywidualne i grupowe 
metody pracy socjalnej. W pracy indywidualnej zostanie wykorzystany m. in. kontrakt socjalny, 
indywidualne spotkania z doradca zawodowym, natomiast w pracy grupowej treningi grupowe. 
Treningi grupowe obejmować będą szkolenia z zakresu: 
- psychologii (aktywizacja społeczna) - zwiększające motywacje uczestników, wpływające na 

procesy decyzyjne, rozwijające umiejętności określania własnych potrzeb oraz rozwijanie 
umiejętności radzenia sobie z nagłą zmianą sytuacji zawodowej 

- doradztwa zawodowego z elementami prawa pracy (aktywizacja edukacyjna) - przygotowujące 
do samodzielnego , aktywnego poszukiwania pracy, uświadamiające konieczność zdobywania 
nowych kwalifikacji, upowszechniające aktywną integrację, zwiększające zakres wiedzy z 
prawa pracy 

- informatyki (aktywizacja zawodowa) - kurs komputerowy I i II stopnia- dające możliwość nabycia 
nowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych 

Szkolenia będą trwały przez okres 6 miesięcy. 
 
Osoby zakwalifikowane (po rekrutacji) do projektu będą mogły skorzystać z cateringu w dniu 
odbywania szkoleń (kawa, herbata, obiad) oraz zwiększonej formy pomocy finansowej przez cały 
okres jego trwania ( ok 6 mies). Uczestnikom spoza miasta Gostyń zostanie również przyznana 



pomoc na pokrycie kosztów związanych z dojazdem. Wszyscy otrzymają pełen komplet 
materiałów szkoleniowych. 
Nadzór nad realizacją projektu będzie pełnić Kierownik MGOPS. 
W skład Zespołu projektowego wchodzi 5 osób (pracownicy MGOPS): koordynator, asystent 
merytoryczny, trzech pracowników socjalnych. 
Czas zakończenia realizacji projektu planuje się na grudzień 2009 r. wraz z przygotowaniem 
końcowego sprawozdania finansowego i merytorycznego. 

 


