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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



  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

1 CZERWCA 2008 - 31 GRUDNIA 20141 CZERWCA 2008 - 31 GRUDNIA 2014



  

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

GMINA RZEKUŃGMINA RZEKUŃ



  

WARTOŚĆ PROJEKTU:

DOTACJA – 856 713,66 złDOTACJA – 856 713,66 zł
UDZIAŁ WŁASNY GMINY – 101 748,29UDZIAŁ WŁASNY GMINY – 101 748,29
OGÓŁEM – 958 461,95OGÓŁEM – 958 461,95



  

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego 
oraz szans na integrację ze społeczeństwem 

uczestników/uczestniczek projektu



  

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Podniesienie kompetencji psychospołecznych celem przezwyciężenia  
    izolacji społecznej
2. Nabycie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 
    zatrudnienia
3. Podniesienie posiadanych i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
4. Wzrost świadomości zdrowotnej
5. Zabezpieczenie elementarnych potrzeb bytowych



  

UCZESTNICY PROJEKTU:

●  OSOBY BEZROBOTNE, OSOBY BEZROBOTNE, 
●  OSOBY NIEZATRUDNIONE LUB ZATRUDNIONE ZAGROŻONE           OSOBY NIEZATRUDNIONE LUB ZATRUDNIONE ZAGROŻONE           
   WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,   WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
●  OSOBY BĘDĄCE W WIEKU AKTYWNOŚCI   ZAWODOWEJ OSOBY BĘDĄCE W WIEKU AKTYWNOŚCI   ZAWODOWEJ 
●  OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY OŚRODKA POMOCY                 OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY OŚRODKA POMOCY                 
  SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU.  SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU.

Projekt realizował politykę równych szans, zakładając równy dostęp 
do projektu kobiet i mężczyzn, w tym osób niepełnosprawnych. 
Niemniej jednak udział kobiet w projekcie był zdecydowanie 
większy. Osoby zatrudnione nie przekroczyły 50% składu grupy 
docelowej. 10% spośród osób zakwalifikowanych do projektu 
stanowiły osoby niepełnosprawne.



  

 

Objęcie wsparciem w ramach projektu tychże grup odniosło 
pozytywne zmiany w postrzeganiu własnej osoby i otaczającego 
świata, przyczyniło się do ich wzmocnienia psychologicznego, 
podniesienia atrakcyjności na rynku pracy poprzez nabycie 
kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, co w 
konsekwencji wpłynęło na jakość życia beneficjenta.
Dla osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych podjęto 
szereg działań o wielopłaszczyznowym charakterze.



  

DZIAŁANIA W PROJEKCIE



  

ZADANIE 1: AKTYWNA INTEGRACJA



  

W ramach zadania aktywna integracja zostało zawartych 73 kontrakty 

socjalne, obejmujące działania z zastosowaniem instrumentów 

aktywnej integracji: 

zawodowej, edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej.



  

Warsztaty psychologiczne –  dla 73 osób, prowadzone przez 
psychologa, które obejmowały tematykę: 

● budowa poczucia własnej wartości, 
● rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, 
● wyznaczanie i osiąganie celów osobistych, 
● budowanie stabilnej samooceny i motywacji, 
● uwarunkowania procesu decyzyjnego a podejmowanie trafnych decyzji, 
● wychodzenie z błędnego koła wyuczonej bezradności i sposoby obrony  
  przed nią,
● komunikacja interpersonalna,
● poprawa kontaktów interpersonalnych, 
● komunikacja w miejscu pracy, 
● trening radzenia sobie ze stresem,
● zarządzanie emocjami, techniki relaksacyjne, 
● asertywność w życiu i pracy zawodowej.



  

Na warsztaty psychologiczne poświęcono rokrocznie 24 lub więcej 
godzin szkoleniowych. Oprócz warsztatów grupowych zaoferowaliśmy 
wsparcie indywidualne każdemu uczestnikowi projektu.



  

Warsztaty umiejętności wychowawczych – dla 37 osób, prowadzone 
przez psychologa, które obejmowały następujace zagadnienia:

● kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzica, 
● wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie dziecka, 
● rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji                           
  interpersonalnych, w tym pokonywanie barier komunikacyjnych i             
  aktywne słuchanie, 
● znaczenie okazywania uczuć, zrozumienia i akceptacji w procesie          
  wychowania dziecka,
● konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i sytuacji problemowych,
● źródła pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
● umiejętność zarządzania konfliktem, 



  

 
● radzenie sobie z trudną sytuacją w sposób pozwalający jednocześnie     
  na wykorzystywanie potencjału tkwiącego w sporze,
● nabycie umiejętności pozwalających w praktyce omijać trudności i          
  realizować ambitne cele. Umiejętności te, to: opanowanie, radzenie        
  sobie ze stresem, racjonalne postrzeganie sytuacji, formułowanie           
  celów, wytrwałość, zaradność, zapewnianie sobie informacji zwrotnych   
  z otoczenia, wyciąganie wniosków z własnych działań.



  

Na warsztaty umiejętności wychowawczych poświęcono rokrocznie 24 
godziny szkoleniowe. Zajęcia były realizowane od 2012 roku.



  

Warsztaty rodzinne –  dla 37 osób, prowadzone przez psychologa, 
które obejmowały następujące zagadnienia:

● rozbudzanie/wzmacnianie świadomości pełnienia roli rodzica, 
● obowiązki i odpowiedzialność wynikające z rodzicielstwa, 
● znaczenie pozytywnego wzmacniania/stworzenia systemu norm i zasad 
  oraz wymagań i konsekwencji w wychowaniu dziecka,
● problem kary w wychowaniu – wychowanie bez przemocy,                      
  konstruktywne radzenie sobie z trudnościami wychowawczymi.



  

Na warsztaty rodzinne poświęcono rokrocznie 24 godziny szkoleniowe. 
Zajęcia były realizowane od 2012 roku.



  

Szkolenie z zakresu savoir - vivre –  dla 37 osób, którego zakres 
merytoryczny objął zagadnienia, takie jak: 

● podstawowe zasady etykiety i kultury zachowań w kontaktach                 
  międzyludzkich, 
● elementy komunikacji interpersonalnej: powitanie, przedstawianie się,    
  tytułowanie, 
● właściwe zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym          
  pracodawcą (kultura wypowiedzi, komunikacja niewerbalna, pytania,      
  kontakt wzrokowy, dystans),
● właściwe zachowania w miejscach publicznych (restauracja, winda,        
  autobus, sklep itp.),
● zasady dobierania właściwego stroju do okoliczności, w szczególności   
  pod kątem rozmów kwalifikacyjnych i zatrudnienia (elegancka kobieta,    
  elegancki mężczyzna, strój w pracy, dodatki, najczęstsze uchybienia      
  itp.)



  

Na szkolenie z zakresu savoir-vivre poświęcono rokrocznie 24 godziny 
szkoleniowe. Zajęcia były realizowane od 2012 roku.



  

Szkolenie z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym i zarządzania własnym gospodarstwem domowym –  dla 
14 osób, którego zakres merytoryczny objął n/w zagadnienia: 

● kształcenie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami            
  finansowymi, 
● budżet domowy a konstrukcja budżetu gospodarstwa domowego, 
● podział obowiązków w rodzinie i komunikacja,
● nabycie umiejętności planowania i kontrolowania budżetu domowego,
● przedstawienie zagadnień związanych z zadłużaniem się i                      
  korzystaniem z instytucji pożyczkowych,
● rozwijanie umiejętności praktycznych w gospodarstwie domowym.



  

Na szkolenie z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem 
domowym i zarządzania własnym gospodarstwem domowym 

poświęcono 24 godziny szkoleniowe. Zajęcia odbyły się w ostatnim roku 
realizacji projektu systemowego.



  

Warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia –  dla 73 osób, 
prowadzone przez doradcę zawodowego, które obejmowały 
tematykę:

● identyfikacja zainteresowań zawodowych, 
● prezentowanie siebie podczas spotkań indywidualnych i grupowych,
● określanie umiejętności, kwalifikacji, zdolności,
● zwiększenie poczucia pewności siebie,
● tworzenie indywidualnego planu działania,
● określenie potencjału zawodowego, 
● wykorzystanie swoich mocnych stron,
● wyznaczanie celów, osiąganie założonych celów, cele życiowe,               
  określenie ważności,



  

● nabycie wiedzy o rynku pracy, definicja rynku pracy, wymiana                  
  doświadczeń związanych z indywidualnym działaniem na rynku pracy,
● jawny i ukryty rynek pracy, sprawne poruszanie się na rynku   pracy,
● metody i techniki poszukiwania pracy, nauka metod                                 
  poszukiwania pracy, rozwój rynku pracy,
● zawody przeszłości i przyszłości,
● przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
● poszukiwanie pracy z wykorzystaniem Internetu, prasy.    



  

Na warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia poświęcono 
rokrocznie 24 lub więcej  godziny szkoleniowe. Oprócz warsztatów 
grupowych zapewniliśmy konsultacje indywidualne każdemu 
uczestnikowi projektu.



  

Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" –  dla 14 osób, którego zakres 
merytoryczny obejmował zagadnienia: 

● zasady zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne          
  (w tym etapy zakładania działalności gospodarczej, obowiązki                  
  przedsiębiorcy),
● aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
● podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem księgowości w firmie       
  oraz sposoby rozliczania się,
● źródła finansowe pozyskane na rozpoczęcie działalności gospodarczej    
  (występowanie o dotację z Unii Europejskiej),
● prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach członkostwa w Unii 
  Europejskiej,
● marketing i promocja w firmie.



  

Na szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" poświęcono 24 godziny 
szkoleniowe. Zajęcia odbyły się w ostatnim roku realizacji projektu 
systemowego.



  

Zajęcia szkoleniowe z prawnikiem –  dla 27 osób, których zakres 
merytoryczny obejmował zagadnienia: 

● z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego (m.in 
przemoc w rodzinie, rozwody, sprawy majątkowe). 



  

Na warsztaty z prawnikiem poświęcono rokrocznie 12 godzin 
szkoleniowych. Oprócz zajęć grupowych zaoferowaliśmy wsparcie 
indywidualne każdemu uczestnikowi projektu – w zależności od potrzeb. 
Zajęcia szkoleniowe odbyły się w 2013 i 2014 r.



  

Warsztaty z zakresu wizażu / warsztaty z zakresu wizażu  i stylizacji 
ubioru –  dla 21 osób, których zakres merytoryczny obejmował 
zagadnienia: 

● akcesoria i kosmetyki niezbędne do wykonania makijażu,
● prawidłowe rozpoznanie typów urody w oparciu o kolor włosów, oczu,     
  cery w celu prawidłowego doboru właściwej gamy kolorystycznej,
● technika wykonania makijażu: dziennego, wieczorowego,                        
  okolicznościowego,
● właściwy dobór garderoby, tkanin, wzorów i dodatków dla danego typu   
  urody i sylwetki (typowe cechy i typy urody - analiza kształtu twarzy i       
  sylwetki, triki stylizacyjne),
● dobór stroju w zależności od okazji (imprezy okolicznościowe,                 
  spotkania biznesowe, rozmowy o pracę, strój w pracy, wystąpienia          
  publiczne),
● dobór fryzur i kolorów włosów,
● podkreślenie atutów i zatuszowanie mankamentów urody i figury.



  

Na szkolenie z zakresu wizażu/wizażu i stylizacji ubioru poświęcono 
łącznie 38 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbyły się w pierszym i ostatnim 
roku realizacji projektu systemowego.



  

METAMORFOZA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO –   działanie 
(usługa fryzjerka i wizażu) zrealizowane celem poprawy wizerunku 
do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. 
Uczetniczyło w nim 27 osób (lata 2013-2014).

Usługa polegała na zmianie wizerunku beneficjentów poprzez 
zastosowanie różnorodnych zabiegów fryzjerskich oraz 
kosmetycznych, jak: strzyżenie, farbowanie, modelowanie, pielęgnacja, 
manicure, makijaż dzienny, który podkreślił wszystkie walory urody 
pozostając zarazem niezauważalnym, dostosowanym do typu urody.



  

DZIAŁANIA W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ:

➢ Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej – zrealizowane w latach 2008-
2009 dla 17 osób. Prowadzone przez pielegniarkę środowiskową. 
Łączny wymiar szkolenia: 18 godzin dydaktycznych.
➢ Instruktaż ze stomatolgiem – zrealizowany w 2010 roku dla 9 
osób. Szkolenie obejmowało 10 godzin dydaktycznych.
 



  

➢ Kurs pierszej pomocy przedmedycznej - zrealizowany w latach 

2011-2014 dla 47 osób. Prowadzony przez wykwalifikowanych 
instruktorów pierwszej pomocy. Uczestnicy zdobyli wiedzę i 
umiejętności w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Ponadto, objęto badaniem lekarskim 28 osób przez lekarza 
medycyny pracy w celu sprawdzenia czy nie ma przeciwwskazań 
do wykonywania zawodu.



  

KURSY ZAWODOWE I KWALIFIKACYJNE:

1. KOMPUTEROWY - szkolenie w zakresie podstawowej obsługi 
komputera i arkusza kalkulacyjnego dla 46 osób. Rokrocznie odbywało 
się przy wykorzystaniu zaplecza OPS w Rzekuniu (sala konferencyjna 
wyposażona w zestawy komputerowe). Osoby, które pozytywnie 
zaliczyły egzamin końcowy uzyskały certyfikaty OpenOffice.org

2. OBSŁUGA KASY FISKALNEJ - dla 33 osób. Kurs obejmował zajęcia 
teoretyczne oraz praktyczne w zakresie obsługi kasy fiskalnej. Po 
przeprowadzonym egzaminie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia szkolenia.



  

3. NOWOCZESNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KAS FISKALNYCH - 
dla 19 osób. Celem szkolenia było zdobycie niezbędnej wiedzy 
teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności 
potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Po przeprowadzonym 
egzaminie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

4. PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z FAKTUROWANIEM I BHP – 
dla 5 osób. Kurs miał na względzie przygotowanie do pracy na 
stanowisku sprzedawcy/fakturzysty, z uwzględnieniem podstaw BHP. Po 
przeprowadzonym egzaminie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia szkolenia.



  

5. KELNERSKI Z MINIMUM SANEPIDU – dla 7 osób. Celem kursu było 
przygotowanie do zawodu kelnera, z uwzględnieniem przestrzegania 
zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością. 
Szkolenie obejmowało także praktyki zawodowe w lokalu 
gastronomicznym. Po przeprowadzonym egzaminie, uczestnicy 
otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.



  

6. GASTRONOMICZNY – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII  - dla 
23 osób. Kurs przeznaczony dla osób, które chciały nabyć/podnieść 
kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności 
prowadzenia małej gastronomii. Szkolenie obejmowało także praktyki 
zawodowe w lokalu gastronomicznym. W zależności od potencjału i 
predyzpozycji grupy, zostało podzielone na specjalizacje:
a)  z elementami cateringu i minimum sanitarnym
b)  z elementami cukiernictwa.
Po przeprowadzonym egzaminie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia kursu.



  

7. OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I CHORYCH PRZEWLEKLE – dla 6 
osób. Kurs skierowany był do uczestników zainteresowanych nabyciem 
kwalifikacji do sprawowania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych nad 
osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Szkolenie 
obejmowało także praktyki zawodowe w domu pomocy społecznej. 
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.

8. OPIEKUN ŚRODOWISKOWY – dla 2 osób. Celem kursu było 
przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna środowiskowego (tj. 
udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
podopiecznym). Szkolenie obejmowało także praktyki zawodowe m.in.: w 
domu pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicy 
otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.



  

9. MAGAZYNIER - dla 1 osoby. Celem szkolenia było przygotowanie 
uczestnika do pracy na stanowisku magazyniera. Po przeprowadzonym 
egzaminie, uczestnik otrzymał zaświadczenie ukończenia kursu 
zawodowego. 

10. MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO - dla 1 osoby. 
Szkolenie w sposób kompleksowy przygotowało uczestnika do 
samodzielnej pracy na stanowisku magazyniera. Obejmowało praktyczną 
naukę obsługi wózka widłowego. Kurs poprzedzony został badaniem 
lekarza medycyny pracy i psychologa celem stwierdzenia braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy. Po 
przeprowadzonym egzaminie, uczestnik otrzymał zaświadczenie 
ukończenia kursu zawodowego. 



  

11. KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO (WIDŁOWEGO) – dla 3 osób. 
Kurs przygotowywał do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego 
w zakresie teoretycznym i praktycznym. Szkolenie  było przeprowadzone 
w oparciu o program zatwierdzony pod względem merytorycznym przez 
Urząd Dozoru Technicznego. Poprzedzone zostało badaniem lekarza 
medycyny pracy i psychologa celem stwierdzenia braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania niniejszego zawodu. Po przeprowadzonym 
egzaminie, uczestnicy otrzymali świadectwa unijne z Certyfikatem 
Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN dokumentujące nabyte 
uprawnienia.



  

12. PRAWO JAZDY KAT. „B“ - dla 24 osób; kurs poprzedzony badaniem 
lekarskim lekarza medycyny pracy. Szkolenie prowadzone w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w 
sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez 
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Od 2013 r. roku, w 
ramach kursu, opłacany był także jednorazowo egzamin przed WORD w 
Ostrołęce.



  

13. KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW/ 
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z UDZIAŁEM KOMPUTERA – dla 6 
osób. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do pracy w 
działach księgowości małych i średnich przedsiębiorstw. Po 
przeprowadzonym egzaminie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia 
ukończenia kursu.

14. PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY ZE SPECJALIZACJĄ KADRY I 
PŁACE - dla 2 osób. Celem kursu było zdobycie wiedzy i praktycznych 
umiejętności do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem 
programów komputerowych. Po przeprowadzonym egzaminie, 
uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.



  

15. PROFESJONALNY WIZAŻ I STYLIZACJA - dla 1 osoby. 
Kurs miał na celu instruktaż prawidłowego wykonania makijażu, 
doboru kolorów, zatuszowania niedoskonałości cery i sylwetki, 
ukrycia defektów, by podkreślić walory urody i wydobyć z osoby 
to, co jest w niej najpiękniejsze. Uczestnik otrzymał certyfikat 
ukończenia kursu.

16. STYLIZACJA PAZNOKCI – dla 4 osób. Szkolenie miało na 
względzie przygotowanie do profesjonalnego wykonywania 
zabiegów kosmetycznych  w  zakresie stylizacji paznokci oraz 
pielęgnacji dłoni. Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia 
kursu.



  

17.  FLORYSTYCZNY – dla 6 osób. Warsztaty miały na celu rozwinięcie 
zdolności manualnych, wyobraźni, nauczenie się wytwarzania efektownych 
bukietów i kompozycji na różnorodne okazje, dzięki czemu uczestnicy 
zdobyli nowe potencjalne możliwości zarobkowania. Podczas szkolenia 
wykonali oni m.in. dekorację świąteczną do sali konferencyjnej OPS. Ten 
miły i spontaniczny gest był dla nas ogromną niespodzianką, ale także 
wyrazem wdzięczności z udziału w szkoleniu i potwierdzeniem zasadności 
naszych dzialań. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu. 



  

W ramach zadania Aktywna integracja uczestnicy projektu zostali 
objęci ubezpieczeniem NNW na czas realizacji kontraktu 
socjalnego. Osobom skierowanym do kontraktu przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Ostrołęce i wyrejestrowanym w związku z tym z 
ewidencji osób bezrobotnych była opłacona składka na 
ubezpieczenie zdrowotne (zgodnie z Porozumieniem, które OPS 
zawarł z PUP w 2010 r., określającym zasady komunikacji, 
wymiany informacji oraz przepływu osób uczestniczących w 
projekcie). Podczas zajęć szkoleniowych zapewniliśmy 
uczestnikom poczęstunek. Ponadto, zostały im zakupione również 
materiały promocyjne oraz artykuły biurowe, a także zapewniono 
im materiały szkoleniowe.



  

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU

Podczas realizacji projektu systemowego zorganizowaliśmy (we własnym 
zakresie lub zleciliśmy firmom zewnętrznym) szereg wyjazdów o 
charakterze integracyjnym, szkoleniowym, rekreacyjnym, edukacyjnym i 
kulturalnym. 
Wyjazdy poza miejsce zamieszkania umożliwiły uczestnikom projektu 
nawiązanie bliższych relacji społecznych, zwiększenie pewności siebie w 
kontaktach interpersonalnych, pozytywnie wpłynęły na ich samoocenę, 
pozwoliły na zdobycie nowych perspektyw, doświadczeń i przeżyć 
estetycznych w kontakcie z kulturą oraz realizację własnych potrzeb.



  

NASZE WYJAZDY:

 2010 r. : 1-dniowy wyjazd do teatru w Warszawie (Teatr Komedia, 
spektakl: "Podwójna rezerwacja" ), 1-dniowy wyjazd do teatru w 
Warszawie (teatr Bajka, spektakl:  "Sceny dla dorosłych, czyli sztuka 
kochania" oraz wizyta w Centrum Nauki "Kopernik"
 2011 r. : 3-dniowy pobyt w hotelu "Zbyszko" w Goniądzu, 3-dniowy 
pobyt w hotelu "Żubrówka" w Białowieży, 1-dniowy wyjazd do teatru 
w Warszawie (Teatr Kamienica, spektakl "Zamknięty świat"), 
połączony z uroczystą kolacją (restauracja "St Antonio Chleb i 
Wino") 
 

 



  

 

 

 2012 r. : 3-dniowy pobyt w Całorocznym Ośrodku Wypoczynkowo-
Szkoleniowym "Zalesie" nad Jeziorem Orzyc Wielki, 1-dniowy wyjazd 
do teatru w Warszawie (Teatr Kwadrat, spektakl: "Ślub doskonały"), 
połączony z uroczystą kolacją (restauracja "Dekanta Kuchnia i 
Wino") 
 2013 r. : 1-dniowy pobyt w Hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach, 3-
dniowy pobyt w hotelu "Żubrówka" w Białowieży, 1-dniowy wyjazd 
do teatru w Warszawie (Teatr Kamienica, spektakl "Jak się kochają w 
niższych sferach"), połączony z uroczystą kolacją (restauracja "St 
Antonio Chleb i Wino") 
 2014 r. :  3-dniowy pobyt w Dworze w Zabużu, 3-dniowy wyjazd na 
Podlasie, połączony z wizytą w filharmonii (monodram Joanny 
Szczepkowskiej "Goła baba").



  

ZADANIE 2: PRACA SOCJALNA



  

Podpisano 73 kontrakty socjalne, które zostały poprowadzone przez 
dwóch pracowników socjalnych OPS. Zadaniem ich było 
upowszechnianie aktywnej integracji, realizacji zadań w ramach 
kontraktu i świadczenia pracy socjalnej oraz wzmocnienie uczestników 
objętych projektem w odzyskaniu zdolności życia w społeczeństwie i 
pełnieniu ról społecznych i zawodowych.



  

ZADANIE 3: WSPARCIE DOCHODOWE



  

W ramach kontraktu socjalnego uczestnikom projektu udzielono 
wsparcia finansowego w formie zasiłków celowych, które miały na celu 
umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w planowanych zajęciach.         
                                                 

Wsparcie finansowe stanowiło wkład własny w projekt.



  

ZADANIE 4: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM



  

Za realizację projektu odpowiadał Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który koordynował działania w ramach projektu. Zarządzanie 
projektem było efektywne ze względu na fakt, iż było oparte o strukturę 
OPS. Całość zadań była realizowana w oparciu o zasoby kadrowe 
jednostki.



  

POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu posiada zaplecze techniczne 
do przeprowadzania zajęć szkoleniowych – wyposażoną salę 
konferencyjną (zestawy komputerowe, ekran, rzutnik, nagłośnienie, TV, 
DVD, laminator)  oraz sprzęt do dokumentacji zajęć szkoleniowych i 
wyjazdów w ramach aktywnej integracji (aparat, kamera z 
oprzyrządowaniem).  Uzupełnieniem wyposażenia jest drukarka 
kolorowa, wykorzystywana na potrzeby projektu. Powyższe zakupy 
dokonywane były na przestrzeni lat 2008-2014 ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, głównie w ramach cross-
financingu. Przyczyniły się do skutecznej i efektywnej realizacji działań 
projektowych.



  

REZULTATY PROJEKTU



  

Rezultaty projektu były badane i monitorowane na podstawie analiz 
dokumentów projektu, raportów, ankiet badających poziom zadowolenia i 
wzrost wiedzy uczestników, opinii wydanej przez doradcę zawodowego i 
psychologa.



  

Rezultaty twarde:
- 73 osoby rozpoczęło i zakończyło udział w projekcie,
- 73 osoby objęto narzędziem w postaci kontraktu socjalnego,
- 73 osoby otrzymało wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych,
- 73 osoby wzięło udział w warsztatach edukacyjno-terapeutycznych ze   
  specjalistami i otrzymało zaświadczenia ich ukończenia, 
- 100 % uczestników projektu podniosło kwalifikacje i kompetencje           
  zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zawodowych, 
  co potwierdzają uzyskane przez nich zaświadczenia oraz certyfikaty
                                                                



  

Rezultaty miękkie (trwałe zmiany, jakie nastąpiły  w postawach, 
zachowaniach i umiejętnościach uczestników projektu):

1. osobiste predyspozycje: podniesienie poziomu samooceny, poprawa 
wizerunku, prezencji, wzrost wiary we własne siły oraz możliwości, 
zmiana postawy z pasywnej na aktywną, efektywne radzenie sobie ze 
stresem i problemami, poprawa komunikacji interpersonalnej
2. zdolności motywacyjne: zwiększenie motywacji do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia, zwiększenie aspiracji zawodowych - chęć 
dalszego rozwoju, większe zaufanie we własny potencjał



  

3. umiejętności praktyczne: umiejętość aktywnego poszukiwania pracy i 
efektywnego porusznia się po rynku pracy, umiejętności niezbędne do 
wykonywania pracy w określonym zawodzie, umiejętność stosowania 
zachowań prozdrowotnych/udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
4. kluczowe umiejętności pracownicze: umiejętność pracy w zespole, 
akceptacja dyscypliny i organizacji pracy, nabycie umiejętności 
komunikacyjnych w kontaktach z pracodawcami i współpracownikami.



  

Rezultaty miękkie są dowodem na pozytywne zmiany uczestników 
projektu, którzy zdobyli nową wiedzę, nowe umiejętności oraz 
wzbogacili swój potencjał zawodowy.



  

PROMOCJA PROJEKTU



  

Przez cały okres trwania projektu prowadzono promocję projektu.             
                                         
W promocji wykorzystano materiały promujące takie jak:
● ulotki,
● gadżety
● teczki w wyposażeniem (logo EFS),
● zdjęcia i informacje z poszczególnych etapów zajęć na  tablicy                
   informacyjnej,
● informacje na stronie internetowej www.rzekun.pl o etapach realizacji     
   projektu.

http://www.rzekun.pl/


  

ZESPÓŁ PROJEKTU

Sprawną realizację projektu zapewnił zespół projektu powołany 
Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.                           
Kadra realizująca projekt:  
● Koordynator projektu – Danuta Orzołek
● Księgowy projektu – Wiesława Dzierżanowska
● Pracownik socjalny – Anna Laska 
● Pomoc administracyjna – Anna Damięcka 
● Pracownik socjalny – Maria Ciunowicz
● Aspirant pracy socjalnej – Izabela Siennicka                                          



  

Wierzymy, że efekty wspólnego wysiłku będą zauważalne przez poprawę 
sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. Elementy udzielonego 
wsparcia tj. poradnictwo zawodowe doradcy zawodowego, warsztaty 
psychologiczne ukierunkowane na podniesienie samooceny uczestników 
projektu i zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszące poziom ich 
zdolności do zatrudnienia powinny dać szansę zwiększenia potencjału 
zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy.



  

PROJEKT W OBIEKTYWIE
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REALIZACJA PROJEKTU MOŻLIWA BYŁA 
DZIĘKI WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW 

UNII EUROPEJSKIEJ 
W RAMACH 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO



  

Koordynator Projektu

Danuta Orzołek

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzekuniu

tel. 29 76 17 395
e-mail: ops@rzekun.net 

mailto:ops@rzekun.net


  

OPRACOWANIE:

Danuta Orzołek

Anna Laska 
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