PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZOWANY PRZEZ GOPS W KRAMSKU W OKRESIE
OD 2008 DO 2013 ROKU
Bardzo znaczącym przedsięwzięciem było przystąpienie od 2008 roku Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kramsku do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod tytułem „Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym szansą na nowe życie”.
Łączna wartość projektu wynosiła w okresie od 2008 – 2010, 324.651,77 zł,
w tym wkład własny wynosił 33.202,34 zł.
Celem głównym projektu jest rozwój form aktywnej integracji poprzez zwiększenie wiedzy
i umiejętności podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
W związku z realizacją projektu możliwe było zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego oraz
zaangażowanie dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych, którzy prowadzą pracę socjalną
i kontrakty socjalne przez cały okres trwania projektu. Poprzez te działania zwiększona została
wiedza i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, podniesienie poziomu wiedzy,
umiejętności oraz kwalifikacji społecznych i zawodowych członków rodzin biorących udział
w projekcie.
Skierowanie działań w zakresie promocji i integracji społecznej wobec uczestników naszych działań
przyczyniło się do przeciwdziałania i złagodzenia występującego w gminie Kramsk zjawiska
wykluczenia społecznego.
W projekcie wzięło udział łącznie 40 osób, które ukończyły:
- warsztaty i zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym,
- kursy zawodowe między innymi: w zakresie opieki i pielęgnacji nad osobą chorą w domu, obsługi
komputera, obsługi kas fiskalnych, prawo jazdy na samochód osobowy itd.. Szkolenia zakończyły
się wydaniem certyfikatów, zapewniano również pokrycie kosztów przejazdu na szkolenie,
- sfinansowano badania profilaktyczne,
- odbyły się warsztaty poprawy wizerunku,
- rodziny biorące udział w w/w przedsięwzięciu zostały objęte pomocą finansową zgodnie z ustawą.
Ponadto pozyskaliśmy dodatkowy etat pracownika socjalnego, który całościowo czuwa nad realizacją
projektu.
Wobec tych rodzin zostały zastosowane instrumenty aktywnej integracji mające na celu
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez przywrócenie ich na rynek pracy oraz integrację
ze społeczeństwem, przez przywrócenie zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych w procesie dostępu do praw i usług
społecznych, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Corocznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór na kolejny rok realizacji projektu.
Osoby chętne i spełniające poniższe kryteria prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym GOPS
w Kramsku panią Barbarą Elert.
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z uwagi na
opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z terenu gminy Kramsk, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej.

