
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”  

Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu  kontynuował  realizację 

Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”. W 2011 roku MGOPS w ramach 

projektu przystąpił do realizacji Programu Aktywności Lokalnej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja 

integracji  społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej  integracji,  Poddziałanie 

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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.

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu został podpisany 11 lipca 2011 roku.

Celem głównym projektu było zapewnienie kobietom i mężczyznom w wieku aktywności 

zawodowej,  posiadającym  status  osoby  bezrobotnej  oraz  korzystających  z  pomocy  finansowej 

MGOPS   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.

Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe:

− wzmocnienie  wiary  we  własne  siły  służące  odzyskaniu  samodzielności  społeczno  – 

zawodowej,

− przełamanie stereotypu podziału na zawody „męskie” i „żeńskie”

− zwiększenie szans edukacyjnych,

− poprawienie statusu ekonomicznego

− wspieranie w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej,

− zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, 

− zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat ich praw i obowiązków oraz 



sposobu rozwiązywania ważnych problemów życiowych,

− zwiększenie aktywności społecznej poprzez promocję aktywnego stylu życia,

− rozwój więzi, umiejętności i kompetencji społecznych, 

− rozwijanie zainteresowań,

− pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej, życiowej oraz w rozwiązywaniu problemów

Projekt systemowy w 2011 roku obejmował w realizacji dwa narzędzia: kontrakt socjalny 

oraz Program Aktywności Lokalnej.

Grupą  docelową  w  ramach  kontraktów  socjalnych  było  26  osób  (24  kobiety  i  2  mężczyzn) 

bezrobotnych z uwzględnieniem samotnych matek i ojców korzystających ze wsparcia finansowego 

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

Program Aktywności  Lokalnej  był  skierowany do 20 młodych osób (9 kobiet  i  11 mężczyzn)  

w  wieku  od  15  do  20  roku  życia  zamieszkujących  na  terenie  Osiedla  Konstytucji  3  Maja  

w Gostyniu.

Grupy docelowe zostały wyłonione poprzez rekrutację prowadzoną przez pracowników MGOPS.

Zespół  projektowy  prowadził  działania  równościowe  zgodnie  z  Zasadą  równości  szans 

kobiet  i  mężczyzn.  Pracownicy  Zespołu  projektowego,  firmy  szkolące  oraz  uczestnicy  zostali 

zapoznani z materiałami w/w Zasadami.

Działania  podejmowane  w  projekcie  odbywały  się  chronologicznie  zgodnie  

z harmonogramem.

MGOPS  przy  realizacji  projektu  wykorzystał  instrumenty  aktywizacji  zawodowej,  społecznej, 

edukacyjnej oraz działania o charakterze środowiskowym. 

W  części  kontraktowej  w  ramach  zadania  Aktywna  integracja  uczestnicy  przeszli  3  etapową 

aktywizację:

− społeczną  –  obejmowała  szkolenie  psychologiczne,  szkolenie  dotyczące  wzmacniania 

kompetencji wychowawczych, warsztaty kreowania wizerunku

− edukacyjną  –  obejmującą  warsztaty  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  z   elementami 

treningu rozwoju osobistego

− zawodową  –  obejmowała  ona  kurs:  „Profesjonalna  gospodyni  domowa,  przyuczenie  

w zakresie obsługi klienta przy stole” oraz kurs: Bukieciarstwo z zastosowaniem elementów 

wikliniarskich.

Z działań  podejmowanych  w Programie  Aktywności  Lokalnej  korzystali  uczestnicy,  ich 

rodziny, przyjaciele oraz otoczenie. Były to następujące działania:

− w ramach zadania Aktywna integracja uruchomiono Punkt Usług Doradczych w Świetlicy 



Osiedlowej na ulicy Górnej, w którym dyżurowali następujący specjaliści: radca prawny, 

pedagog, psycholog, doradca zawodowy, terapeuta ds. uzależnień oraz pracownik socjalny. 

Punkt działał od 22.08.2011 r. do 16.12.2011 r. Wszystkie porady były bezpłatne.

− Działania o charakterze środowiskowym – w ramach tych działań zapewniono uczestnikom:

* zajęcia na Krytej  Pływalni  – od miesiąca września do listopada uczestnicy mogli  korzystać  

z zajęć nauki pływania bądź doskonalenia posiadanych umiejętności, z zajęć rekreacyjnych oraz 

kursu udzielania pierwszej pomocy,

*  wybrany  seans  filmowy w kinie  „Pod  Kopułą”  -  w  miesiącach  od  października  do  grudnia 

zapewniliśmy 30 osobom udział w prelekcji wybranego filmu zgodnie z zainteresowaniami. 

* piknik wyjazdowy do Cichowa – piknik odbył się 24 września 2011 roku, zorganizowany był dla 

50 osób: uczestników PAL, ich rodzin, znajomych oraz mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja. 

Podczas pikniku zapewniono transport, catering, rejs stateczkiem, przejażdżkę bryczką i drezynami, 

jazdę konną, jazdę na quadach, zorbing, skakanie na trampolinie, zjazd na linie, gry.

*  udział  w  Dyskusyjnym  Klubie  Filmowym  –  przez  październik  i  listopad  20  uczestników 

Programu Aktywności Lokalnej skorzystała z prelekcji filmu w ramach DKF

* piknik „Na Górnej” - 27 sierpnia 2011 r. zorganizowano piknik na Górnej. W ramach projektu 

MGOPS  włączył  się  w  organizację  pikniku  poprzez  ufundowanie  części  nagród,  gastronomii, 

oprawy muzycznej.

W  ramach  działań  o  charakterze  środowiskowym  od  września  do  listopada  przeprowadzono 

badania społeczności lokalnej na Osiedlu Konstytucji 3 Maja. Badania te zostały przeprowadzone 

przez firmę KB Pretendent z Wrocławia.  Były one prowadzone w trzech grupach: młodzieży – 

uczestników PAL, rodziców lub opiekunów młodzieży oraz mieszkańców Osiedla. Dwie pierwsze 

grupy  zostały  objęte  badanami  jakościowymi:  badaniem  fokusowym  oraz  indywidualnym 

wywiadem pogłębionym. Natomiast mieszkańcy Osiedla Konstytucji 3 Maja zostali przebadani za 

pomocą ankiet. Ankieterkami były nasze klientki korzystające ze wsparcia MGOPS. Badania miały 

na celu przedstawienie rzeczywistych potrzeb młodzieży, ich rodzin oraz mieszkańców Osiedla.

W ramach projektu założono osiągnięcie rezultatów: 26 kontraktów socjalnych, podpisanie 

20 deklaracji uczestnictwa w PAL, uzyskanie zaświadczeń przez minimum 13 kobiet i mężczyzn 

ukończenia  szkolenia  psychologicznego,  warsztatów  z  doradztwa  zawodowego  z  elementami 

treningu  rozwoju  osobistego,  kursu  „Profesjonalna  gospodyni,  przyuczenie  w  zakresie  obsługi 

klienta przy stole”, kursu bukieciarstwa, warsztatów kreowania wizerunku oraz przez minimum  

6  kobiet  i  mężczyzn  ukończenia  szkolenia  dotyczącego  wzmacniania  kompetencji 

wychowawczych, ukończenie przez minimum 10 osób kursu pływania.



Ponadto  prowadzone  działania  przyczyniły  się  do  osiągnięcia  rezultatów  miękkich,  które 

przyczyniły się do:

− zmiany postawy społeczno – aktywnej,

− wzrostu poczucia własnej wartości,

− wyposażeniu rodziców w dodatkowe umiejętności wychowawcze,

− uzyskaniu nowych umiejętności poruszania się po rynku pracy, pracy w zespole,

− wzrostu poczucia przynależności do danego miejsca, społeczności,

− poznaniu nowych ciekawych form spędzania czasu wolnego z rodziną.

Osiągnięcie  zakładanych  rezultatów  w pełni  przyczyniło  się  do  osiągnięcia  zakładanych  celów 

projektu. 

Opracowali: Katarzyna Maciejewska, Violetta Skorupska

Stanowisko: koordynatorzy projektu


