
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w bieżącym roku kontynuuje 

realizację  Projektu  systemowego  „Daj  sobie  szansę  –  inwestuj  w  siebie”.  Projekt  jest 

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W bieżącym roku cel główny projektu to zapewnienie kobietom i mężczyznom z gminy 

Gostyń,  w przedziale  wiekowym od 18 do 55 roku życia,  aktywności  zawodowej i  społecznej, 

wzmocnienie  samodzielności  życiowej  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  w gminie 

Gostyń  oraz  integracja  środowiska  lokalnego i   grup społecznych  zwłaszcza  wśród gostyńskiej 

grupy młodzieży od 15 do 25 roku życia.

Od roku 2011 projekt został  podzielony na dwie części:  kontrakt  socjalny oraz Program 

Aktywności Lokalnej (PAL). Działania odbywają się równolegle i nie są z sobą połączone.

W  czerwcu  2012  roku  zakończyła  się  rekrutacja  do  projektu.  Do  udziału  w  ramach 

kontraktów socjalnych  zaproszono  129  osób  na  indywidualne  rozmowy na  temat  rynku  pracy, 

własnych zainteresowań, podnoszenia kwalifikacji oraz chęci przystąpienia do projektu. Wyłoniono 

30 – osobową grupę uczestników (26 kobiet i 4 mężczyzn, w tym 4 osoby niepełnosprawne), którzy 

przystąpią  do  udziału  w  realizowanym  projekcie.  Po  zawarciu  kontraktu  socjalnego  osoby 



zakwalifikowane przejdą szkolenia i warsztaty z zakresu:

• psychologii – trening rozwoju osobistego (lipiec), 

• kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów (sierpień),

• warsztaty wspierające rodzinę (październik), 

• ekonomicznego planowania, gospodarowania budżetem domowym (wrzesień),

• zasad zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych (wrzesień – październik),

• doradztwa zawodowego (sierpień),

• rękodzielnictwa  –  rzemiosło  artystyczne  oraz  planowanie  działań  marketingowych  

i sprzedaży produktu ( w tym warsztaty z filcowania, tworzenia biżuterii osobistej i ozdób, 

malowania  bombek  i  szkła,  zdobienia  przedmiotów  metodą  decoupage),  (październik  – 

listopad),

• zdrowego żywienia rodziny, zaburzenia żywienia (listopad). 

Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do grupy młodzieży. Zakwalifikowanych

zostało 20 osób zamieszkujących na terenie miasta Gostynia (4 kobiety,  16 mężczyzn, w tym 1 

osoba niepełnosprawna). Z działań podejmowanych w PAL będą mogli korzystać uczestnicy oraz 

otoczenie zrekrutowanych osób czyli  członkowie rodzin, mieszkańcy osiedla,  sąsiedzi,  osoby ze 

wspólnego środowiska pracy lub należące do tych samych kategorii społecznych. W ramach PAL 

realizowane będą następujące działania:

• uruchomienie  od  sierpnia  2012  roku  Punktu  Usług  Doradczych  w  budynku  Miejsko  – 

Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gostyniu.  W  ramach  Punktu  przewidziano 



dyżury następujących specjalistów: doradcy zawodowego, prawnika, psychologa, terapeuty 

d/s uzależnień od narkotyków, specjalisty d/s problemów żywieniowych,

• inauguracja PAL w formie koncertu w dniu 06.07.2012 roku – przegląd zespołów muzyki 

młodzieżowej z terenu Gostynia,

• warsztaty w studio muzycznym przygotowujące do nagrania płyty (sierpień - listopad),

• warsztaty taneczne (sierpień - listopad),

• warsztaty instrumentalno – wokalne (sierpień - listopad),

• nagranie  i  wyprodukowanie  płyty  młodzieżowych  zespołów  muzycznych  z  Gostynia 

biorących udział w PAL (sierpień - listopad),

• konkurs  na  najbardziej  oryginalne  graffiti  i  malowanie  przejścia  podziemnego  przez 

zwycięzców, „Gostyń w graffiti” (termin składania prac – 31.07.2012 r., rozstrzygnięcie – 

17.08.2012 r.),

• Jam seission (wrzesień - listopad),

• zakończenie  projektu  w  formie  pikniku  muzycznego  –  promocja  nowo  powstałej  płyty 

(grudzień).

Czas zakończenia realizacji projektu planuje się na grudzień 2012 r. wraz z przygotowaniem 

końcowego sprawozdania finansowego i merytorycznego.

Szczegółowe  informacje  o  poszczególnych  działaniach  będą  zamieszczane  na  bieżąco  

w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu  oraz  na naszej stronie 

BIP.
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