
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu kontynuuje proces 
wykorzystywania środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Umowa ramowa projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” została zawarta   
w dniu 24.06.2009 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 2007 – 2013: 

 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 
 
 Opracowany i złożony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek 
obejmie w realizacji dwa narzędzia: 

 kontrakt socjalny 
 Program Aktywności Lokalnej (PAL) 

  
 W ramach kontraktu socjalnego grupą docelową będzie 26 osób wytypowanych  
z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn. Program Aktywności Lokalnej 
skierowany będzie do 20 osób w wieku od 15 do 20 r. ż. zamieszkujących na terenie Osiedla 
Konstytucji 3 Maja w Gostyniu. 
 
W części dotyczącej kontraktów socjalnych, w zadaniu „Aktywna integracja” przewidziane są 
następujące zadania: 

 aktywizacja społeczna: 
              - szkolenie psychologiczne 

     - szkolenie dotyczące wzmacniania kompetencji wychowawczych (zwłaszcza rodziców    
      samotnie wychowujących dzieci) 

 aktywizacja edukacyjna: 
              - warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego z elementami treningu rozwoju osobistego 
 

 aktywizacja zawodowa: 
            - kurs profesjonalna gospodyni domowa, przyuczenie  w zakresie obsługi klienta przy stole 
 
W Programie Aktywności Lokalnej zaplanowane są następujące zadania: 

 uruchomienie Punktu Usług Doradczych w Świetlicy na Osiedlu Konstytucji 3 Maja,  
w którym dyżurować będzie: prawnik, psycholog, pracownik socjalny 

 spotkanie z pedagogiem 
 spotkanie z terapeutą d/s uzależnień 
 zajęcia na Krytej Pływalni, m.in.: nauka pływania, bądź doskonalenie swoich umiejętności, 

kurs udzielania pierwszej pomocy 
 udział w Dyskusyjnym Klubie Filmowym, seans filmowy 
 piknik wyjazdowy  
 piknik „Na Górnej” 

 
 Projekt będzie realizowany przez cały rok 2011 rok. Planowana kwota na jego realizację 
wynosi 274.000,00 zł (w tym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 245.230.00 zł). 
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