
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”  dofinansowywanego  ze  środków  Unii 

Europejskiej. 

W bieżącym  roku  planuje  się  ponownie  realizację  części,  w  której  zawierane  będą   kontrakty 

socjalne  z  klientami  Ośrodka  uczestniczącymi  w  szkoleniach  oraz   nowa  metoda  pracy  

w środowisku tak zwany Program Aktywności Lokalnej  w skrócie nazywany PAL.

W  2012  roku  Program  Aktywności  Lokalnej  adresowany  jest  ponownie  do  młodzieży.  Grupę 

docelową czyli  bezpośrednio zaangażowanych  będzie 20 osób  w przedziale wiekowym od 15 do 

25 roku życia, zamieszkujących na terenie miasta Gostynia.

W dniu 13.04.2012 roku odbyło się  spotkanie z potencjalnymi partnerami do Programu 

Aktywności  Lokalnej,  na  które  przybyli  dyrektorzy  gostyńskich  szkół  gimnazjalnych  

i  ponadgimnazjalnych,  dyrektor  ZGKiM  w  Gostyniu,  dyrektor  GOK  „Hutnik”  

w  Gostyniu  oraz  akustyk  pracujący  w  GOK  „Hutnik”.  Celem  spotkania  było  nawiązanie 

współpracy  przy  realizacji  Programu  Aktywności  Lokalnej  w  ramach  działań  o  charakterze 

środowiskowym.

 Koordynatorzy projektu zgromadzonym gościom zaprezentowali ogólne zasady Programu 

Aktywności  Lokalnej,  etapy  rekrutacji  uczestników.  Ponadto  koordynator  projektu  przedstawił 

planowane działania programu w 2012 roku, tj.:

- przeprowadzenie rekrutacji przez pracownika M-GOPS w Gostyniu (kwiecień - maj)

 - inauguracja programu – przegląd zespołów muzyki młodzieżowej z terenu Gostynia, koncert 



dla 300 osób (lipiec)

-  przeprowadzenie  konkursu  plastycznego  na  najbardziej  oryginalne  graffiti  i  malowanie 

przejścia podziemnego przez laureatów (czerwiec - wrzesień)

- uruchomienie Punktu Usług Doradczych w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Gostyniu.  W  okresie  od  sierpnia  do  grudnia  2012  r.  planowane  są  dyżury 

specjalistów z zakresu:doradcy zawodowego, prawnika, psychologa, terapeuty d/s uzależnień 

narkotyków, terapeuty d/s problemów żywieniowych

- nagranie i wyprodukowanie płyty muzyków z Gostynia, przynajmniej jeden członek zespołu 

jest uczestnikiem PAL (sierpień - listopad)

-  warsztaty  w studio  muzycznym  przygotowujące  do  nagrania  płyty  muzyków z  Gostynia 

(sierpień - listopad)

-warsztaty instrumentalno – wokalne nauka gry na gitarze basowej, na gitarze prowadzącej, 

perkusji, hip hop oraz nauka śpiewu (sierpień – listopad)

- warsztaty taneczne – obejmą style  tańca:  towarzyski,  hip hop/bboying,  jazz-modern,  jazz 

(sierpień - listopad)

-  Jam  seission  dla  uczestników  i  ich  otoczenia  oraz  mieszkańców  Gostynia  (wrzesień  – 

listopad, 5 godzin w miesiącu)

- piknik muzyczny dla mieszkańców Gostynia (grudzień)

Na  zakończenie  spotkania  omówiono  partnerstwa  oraz  na  czym  miałaby  polegać  wzajemna 

współpraca podczas realizacji Programu Aktywności Lokalnej w 2012 roku.
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