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"Szansa - Pomoc - Aktywizacja ayli SPA
w Miejskim Ośrodku Pomocy SpoIeanej w Zgorzelcu"
to projekt realizowany przez zgorzelecki MOPS.Jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Poświęcone
jemu spotkanie promocyjno - informacyjne odbyło
się 16 grudnia.

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~CI

W tym projekcie·wzięło udział 40
osób, korzystających z pomocy społeanej, które nie pracują (bezrobotni, poszukujący pracy lub nie
pozostający w zatrudnieniu) i są
w wieku aktywności zawodowej
(Beneficjenci Ostateani). Projekt
miał na celu podniesienie poziomu
aktywizacji zawodowej i społeanej tych osób. Jego wartość wyniosła 248 296 zł, w tym 24 840 zł to
wkład własny, finansowany ze środków gminy (10%) wykorzystany
w zadaniu .zasiłki i pomoc w naturze~ a li 456 zł to dotacja rozwoJowa (90%), z której sfinansowano
działania realizowane w zadaniach:
aktywna integracja, praca socjalna,
zarządzanie projektem i promocja. W aktywnej integracji, głównym zadaniu projektowym, zastosowano instrumenty aktywizacji
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. W efekcie których:
- z poradnictwa i wsparcia indywidualnego psychologa skorzystali wszyscy beneficjenci projektu
(dZiałanie realllowało dwóch psychologów w wymiarze 100 godzin
tąanie),

- z doradztwa zawodowego skorzystali wszyscy beneficjenci projektu (minimum dwa spotkania),
- w treningach kompetencji i umiejętności społecznych
wzięło udział 100% beneficjentów
(odbył się trening pięciodniowy
dla trzech grup, dwudniowy trening wyjazdowy do Karpaaa dla
20 osób, dwudniowy trening dla
35 osób w dwóch grupach),
- w kursie języka angielskiego
uaestniayło 5 osób,
- z kursu języka niemieckiego
skorzystało 15 osób,
- w szkoleniu "Kucharz" uaestniczyło 9 osób,
- ze szkolenia "Operator wózka
[ezdnloweqo" skorzystało 10
osób,
- w szkoleniu "Sprzedawca na stacji paliw" uaestniayło 17osób,
- szkolenie .Murarz - tynkarz"
oraz"Zbrojarz - betoniarz" ukońayło 6 osób,
- badaniami lekarza medycyny
pracy objęto 35 osób,
- z terapii psychologlanej, rodzinnej lub psychospołeanej skorzystało 9 osób/rodzin.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społeanego

Miarąinnych rezultatów projektu
uzyskanych przez uaestników tj.
wzrostu poaucia własnej wartości, obudzenia potencjału, większej motywacji do partnerstwa,
wysiłku organizacyjnego i współodpowiedzialności, innego spojrzenia na pracę socjalną i rolę pracownika socjalnego, był.,Jarmark Tradycji~Toimpreza integracyjna dla społeaności lokalnej, promująca spotkania bez alkoholu, którą zorganizował Ośrodek przy udziale uczestnlków projektu 28 listopada 2008 r.

Kompleksowe działania, obejmujące różne formy pomocy, przy-
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aynily się do-wzrostu aktywnych
zachowań beneficjentów, dają
cych szansę na powrót na rynek
pracy j aktywne życie w społeanośd lokalne]. Takiej oferty usługowej, tj. szkoleń i kursów (popartych odpowiednim laświadaeniem, dyplomem) treningów kompetencji Iumiejętnośd społecznych,
wsparcia i poradnictwa specjalistyanego MOPSnie mógłby zaproponować klientom bezwspółfinansowania z Europejskiego Funduszu
Społeanego.
.Projekt Szansa - Pomoc- Aktywizacja ayli SPAw MiejSkimOśrodku
Pomocy Społeanej w Zgorzelcu"
przyniósł również korzyści realizatorom. Innowacyjny charakter
przedsięwzięcia zaowocował podniesieniem pozytywnego wizerunku instytucji, nabyciem przez
kadrę MOPSwiedzy idoświadaenia niezbędnego w dalszej pracy
i stal się kolejnym kroidem w kierunku realizacji lokalnej polityki.
Będzie to służyć usamodzielnieniu klientów ośrodka i minimalizowaniu znaczenia pomocy
finansowej.
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