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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. do dnia 31.12.2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu 
a  Gminą  Gostyń,  w  imieniu  której  działa  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Gostyniu.

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

− Kontrakt socjalny
− Program Aktywności Lokalnej (PAL)

Cel główny projektu to:
− wsparcie aktywności zawodowej i społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

wśród 28 kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 60 roku życia zamieszkujących na terenie
gminy  Gostyń  oraz  integracja  środowiska  lokalnego  i  grup  społecznych  wśród  20  –
osobowej grupy młodzieży w Gostyniu w 2013 roku.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:
− wzmocnienie i wsparcie środowisk zagrożonych wystąpieniem problemów wychowawczych

dla 28 osób w gminie Gostyń w 2013 r.,
− wzmocnienie  wiary  we  własne  siły  służące  odzyskaniu  samodzielności  społeczno  –

zawodowej 28 osób z gminy Gostyń w 2013 r.,
− rozwój zainteresowań, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzieży

wśród 20 osób z miasta Gostyń w 2013 r.,
− rozwój działalności kulturalnej wśród 20 osób z miasta Gostyń w 2013 r.,
− zaspokojenie potrzeb i  oczekiwań 20 – osobowej grupy młodzieży oraz ich środowiska  

w mieście Gostyń w 2013 r.

W I części projektu obejmującej kontrakt socjalny  grupą docelową będzie 28 kobiet i mężczyzn 
z  terenu  gminy  Gostyń  w  wieku  aktywności  zawodowej,  rodziny  zagrożone  problemami
opiekuńczo – wychowawczymi oraz wystąpieniem przemocy w ich otoczeniu korzystających ze
wsparcia M-GOPS, posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz
wyższe.
Dla tej grupy osób w zadaniu „Aktywna integracja” przewidziane są następujące działania:

a) warsztaty psychologiczne wzmacniające funkcję rodzica (aktywizacja społeczna),
b) warsztaty z doradztwa zawodowego (aktywizacja zawodowa),
c) kurs małej gastronomii z przygotowaniem pokazu kulinarnego (aktywizacja edukacyjna),
d) szkolenie z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz pierwszej

pomocy przedmedycznej, badania na nosicielstwo (aktywizacja edukacyjna).

Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia,  
z terenu miasta Gostyń. Grupa docelowa będzie liczyć 20 osób. Zgodnie z zasadami z programu
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tego  może  również  korzystać  najbliższe  otoczenie  zrekrutowanej  młodzieży  czyli  rodzina,
przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i mieszańcy gminy Gostyń.
W ramach PAL przewidziane są następujące działania:

a) warsztaty wokalne – dla uczestników PAL, ich otoczenia
b) warsztaty taneczne – dla uczestników PAL, mieszkańców miasta Gostynia, Przewidziano:

taniec Afro Brasil,  taniec HIP HOP z elementami Dancehall,  taniec współczesny,  taniec
Flamenco.

c) warsztaty z zakresu tworzenia gier karcianych o tematyce historycznej i fantasty zwieńczone
wydaniem  gry  opartej  na  historii  i  legendach  miasta  Gostynia,  z  zakresu:  grafiki
rysownictwa  gier  karcianych,  mechaniki  gier  karcianych,  legend  i  historii  Gostynia
Warsztaty przeznaczone dla uczestników PAL, ich otoczenia (40 – osobowa grupa).

d) zaprojektowanie,  wyprodukowanie  i  wydanie  płyt  gier  komputerowych  o  tematyce
historycznej  i  fantasty  przez  uczestników  z  tego  zakresu.  W  cyklu  tym  proponujemy
ćwiczenia  i  konserwatoria  prowadzące  do  wyboru  mechaniki  gry,  wyboru  motywów
historycznych  i  legendarnych  ,  testy  gry.  Promocja  płyty  nastąpi  podczas  koncertu
podsumowującego PAL.

e) koncert  muzyczny dla mieszkańców Gostynia podsumowujący realizację PAL – wezmą  
w  nim  udział  gostyńskie  zespoły  młodzieżowe  w  ramach  własnej  promocji,  grupa
uczestników biorących udział w warsztatach wokalnych zaprezentuje nabyte umiejętności,
na zakończenie wystąpi zaproszona gwiazda muzyczna.

f) uruchomienie Punktu Usług Doradczych w siedzibie MGOPS. Dyżury specjalistów pełnić
będą:
• prawnik 
• psycholog
• specjalista d/s problemów żywieniowych (prowadzenie terapii dla rodzin z problemami

bulimii i anoreksji) 
• doradca zawodowy

Projekt będzie realizowany przez cały rok 2013 rok. Planowana kwota na jego realizację wynosi
382.000,00 zł (w tym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 341.890,00 zł). 

Opracowały: Skorupska Violetta, Maciejewska Katarzyna
stanowisko: koordynatorzy projektu
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