
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu kontynuuje realizację Projektu 

systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”. W 2011 roku M-GOPS w ramach projektu 

przystąpił do realizacji Programu Aktywności Lokalnej.

Dnia  11  lipca  2011 roku został  podpisany aneks  do  umowy Projektu  systemowego „Daj  sobie 

szansę – inwestuj w siebie” pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, a Gminą Gostyń, 

w imieniu której działa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Celem głównym projektu jest zapewnienie kobietom i mężczyznom w wieku aktywności 

zawodowej, posiadającym status osoby bezrobotnej oraz korzystających z pomocy finansowej M-

GOPS reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez aktywizację społeczno – zawodową, 

wzmocnienie  kompetencji  wychowawczych  oraz  integracja  społeczna  mieszkańców  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja w Gostyniu, w szczególności młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia.

Projekt  systemowy  „Daj  sobie  szansę  –  inwestuj  w  siebie”  obejmie  w  realizacji  dwa 

narzędzia: kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej (PAL).  

W  ramach  kontraktów  socjalnych  skierowany  jest  do  26  kobiet  i  mężczyzn  bezrobotnych,  

z uwzględnieniem samotnych matek i ojców korzystających ze wsparcia finansowego M-GOPS,  

w  wieku  od  20  do  55  roku  życia,  zamieszkujących  na  terenie  miasta  i  gminy  Gostyń.  

Program Aktywności  Lokalnej  skierowany jest  do  20  osób  w  wieku  od  15  do  20  roku  życia 

zamieszkujących na terenie Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu. 

W  czerwcu  2011  roku  odbyła  się  rekrutacja  do  Projektu  systemowego.  Do  udziału  

w projekcie w ramach kontraktów socjalnych zaproszono 65 osób na indywidualne rozmowy na 

temat  rynku  pracy,  własnych  zainteresowań,  podnoszenia  kwalifikacji,  chęci  przystąpienia  do 

projektu. Wyłoniono 26 – osobową grupę uczestników (24 kobiety i 2 mężczyzn, w tym 1 osoba 

niepełnosprawna), którzy przystąpią do udziału w realizowanym projekcie. Po zawarciu kontraktu 

socjalnego  osoby  zakwalifikowane,  w  ramach  „Aktywnej  integracji”  przejdą  3  etapową 

aktywizację:

− społeczną  –  obejmującą  szkolenie  psychologiczne,  szkolenie  dotyczące  wzmacniania 



kompetencji wychowawczych,

− edukacyjną  –  obejmującą  warsztaty  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  z  elementami 

treningu rozwoju osobistego,

− zawodową – obejmującą kurs: „Profesjonalna gospodyni domowa, przyuczenie w zakresie 

obsługi klienta przy stole”.

Do Programu Aktywności Lokalnej zakwalifikowało się 20 osób (9 kobiet, 11 mężczyzn) 

zamieszkujących na Osiedlu Konstytucji 3 Maja w Gostyniu. Z działań podejmowanych w  PAL 

będą mogli korzystać uczestnicy, ich rodziny, przyjaciele oraz otoczenie w ramach:

 „Aktywnej integracji”:

− z  Punktu  Usług  Doradczych,  w którym będą  dyżurowali  specjaliści:  prawnik,  pedagog, 

psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny. Punkt będzie 

mieścił się w Świetlicy Osiedlowej na Osiedlu Konstytucji 3 Maja,

 działań o charakterze środowiskowym:

− z  zajęć  na  Krytej  Pływalni  –  zapewniamy atrakcje:  naukę  pływania  bądź  doskonalenia 

swoich umiejętności, kurs udzielania pierwszej pomocy,

− z wybranych seansów filmowych w kinie „Pod Kopułą”,

− z pikniku wyjazdowego, podczas którego zapewniamy m.in. transport, catering, gry, zabawy 

i ognisko,

− z udziału w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,

− z pikniku „Na Górnej” - organizowanego przez Radę Osiedla Konstytucji 3 Maja, w tym 

roku M-GOPS swoimi działaniami włączy się w organizację pikniku.

W działaniach o charakterze środowiskowym zostaną przeprowadzone badania społeczności 

lokalnej  dotyczące  rzeczywistych  potrzeb  młodzieży,  ich  rodzin  oraz  mieszkańców  Osiedla 

Konstytucji 3 Maja w Gostyniu.

Nadzór nad realizacją projektu będzie pełnić Kierownik M-GOPS. W skład zespołu projektowego 

wchodzi 6 osób (pracownicy M-GOPS).

Czas  zakończenia  realizacji  projektu  planuje  się  na  grudzień  2011  r.  wraz  z  przygotowaniem 

końcowego sprawozdania finansowego i merytorycznego.
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