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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gostyniu  w 2013 roku kontynuował proces
wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Umowa ramowa Projektu systemowego „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie” została zawarta  
w dniu 24.06.2009 roku pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Gostyń,  
w imieniu której działa  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet
VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie  7.1.1.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy
społecznej.

Opracowany i złożony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu wniosek
obejmował w realizacji dwa narzędzia: kontrakt socjalny i Program Aktywności Lokalnej (PAL).
Projekt był realizowany przez cały rok 2013.

W  ramach  kontraktu  socjalnego  grupą  docelową  było  28  osób  (26  kobiet,  2  mężczyzn)
wytypowanych  z  zachowaniem zasad  równości  szans  kobiet  i  mężczyzn.  Program Aktywności
Lokalnej skierowany był  do 20 osób (6 kobiet, 14 mężczyzn) w wieku od 15 do 25 roku życia
zamieszkujących na terenie miasta Gostyń.

W części  dotyczącej  kontraktów socjalnych,  w zadaniu  „Aktywna  integracja”,  przeprowadzono
szkolenia i warsztaty z zakresu:

− warsztaty psychologiczne wzmacniające funkcję rodzica,
− warsztaty z doradztwa zawodowego,
− kurs małej gastronomii z przygotowaniem pokazu kulinarnego,
− szkolenie z zakresu BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz pierwszej

pomocy przedmedycznej, badania na nosicielstwo,
− warsztaty kulinarne- wpływ żywienia na zdrowie człowieka. Zaburzenia żywienia.

W Programie Aktywności Lokalnej odbyły się następujące zadania:
− uruchomienie Punktu Usług Doradczych w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gostyniu, w którym przewidziano dyżury specjalistów: doradcy zawodowego,
psychologa, radcy prawnego, specjalisty d/s problemów żywieniowych,

− warsztaty taneczne (style tańca: Afro Brasil, Hip Hop  & Dancehall,  taniec współczesny,
Flamenco),

− warsztaty wokalne,
− warsztaty z zakresu tworzenie gier karcianych o tematyce historycznej i fantasy zwieńczone

wydaniem gry opartej na historii i legendach miasta Gostynia,
− wyprodukowanie i wydanie gier karcianych o w/w tematyce,
− koncert  muzyczny  podsumowujący  realizację  PAL  –  wystąpił  zespoły:  Luxtorpeda  

i Porozumienie.

Celem głównym projektu było  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.
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Cel główny był realizowany przez cele szczegółowe:
− wzmocnienie  i  wsparcie  środowisk  zagrożonych  wystąpieniem  problemów

wychowawczych,
− wzmocnienie  wiary  we  własny  siły  służące  odzyskaniu  samodzielności  społeczno  –

zawodowej,
− rozwój zainteresowań, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzieży,
− rozwój działalności kulturalnej wśród młodzieży z Gostynia, 
− zaspokojenie potrzeb i oczekiwań grupy młodzieży oraz ich środowiska.

W ramach  projektu  założono  osiągniecie  rezultatów:  28  kontraktów  socjalnych,  podpisanie  20
deklaracji  uczestnictwa  w PAL,  uzyskanie  zaświadczeń  przez  minimum  25  kobiet  i  mężczyzn
ukończenia szkoleń i warsztatów w ramach zadania Aktywna integracja, ukończenia przez 20 osób
warsztatów w ramach PAL.

Ponadto  prowadzone  działania  przyczyniły  się  do  osiągnięcia  rezultatów  miękkich,  które
przyczyniły się do:

− zmiany postawy społeczno – aktywnej,
− wzrostu poczucia własnej wartości,
− nabycia nowych umiejętności pracy w zespole,
− zmiana świadomości i podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.

Osiągnięcie  zakładanych  rezultatów  w pełni  przyczyniło  się  do  osiągnięcia  zakładanych  celów
projektu. 

Wartość dodana projektu:
− umożliwienie klientom nabycia  umiejętności pracy w małej  gastronomii oraz wyrobienie

książeczek sanepidowskich potrzebnych do pracy w gastronomii,
− wypracowanie nowych zasad współpracy z klientem,
− zaproponowanie uczestnikom projektu takich form wsparcie, które bez EFS są nieosiągalne,

ponieważ te formy nie są uwzględnione w ramach środków publicznych.

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 zasadą.

Zaplanowana wartość projektu to 382 000, 00 zł, wartość dofinansowania 341 890,00 zł,  wkład
własny 40 110,00 zł.

Opracowała: Katarzyna Maciejewska
stanowisko: asystent koordynatora
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