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"SZANSA NA LEPSZE ¯YCIE" 2009
SZANOWNI PAÑSTWO
Zmiany gospodarcze nie pozostaj¹ bez wp³ywu na sytuacjê na rynku pracy. Nadal wiele osób z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn pozostaje d³ugotrwale bez pracy i korzysta z sytemu pomocy spo³ecznej.
Polepszeniu skutecznoci podejmowanych dzia³añ w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, mog¹ pomóc rodki z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Celem broszury, któr¹ oddajemy w Pañstwa rêce, jest przedstawienie g³ównych za³o¿eñ Priorytetu VII "Promocja integracji spo³ecznej" Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i dzia³añ, które bêd¹ w
jego zakresie podejmowane w 2009 roku.
¯yczymy mi³ej lektury,
Zespó³ Projektowy
Projektu "Szansa na lepsze ¿ycie"
DLA PRZYPOMNIENIA - TROCHÊ POJÊÆ:
Kapita³ Ludzki: to pojêcie to¿same do zasobu wiedzy, umiejêtnoci, potencja³u indywidualnego oraz spo³ecznego, okrelaj¹ce zdolnoæ do
pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu, kreatywnoci, umiejêtnoci poszukiwania nowych rozwi¹zañ.
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (PO KL): jest jednym z programów operacyjnych s³u¿¹cych realizacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 i obejmuje ca³oæ interwencji Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce. Program ten jest przewidziany do realizacji
na lata 2007-2013.
Priorytety dzia³ania w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki: Program operacyjny Kapita³ Ludzki sk³ada siê z
9 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
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Priorytety realizowane na szczeblu centralnym:
Priorytet I "Zatrudnienia i integracja spo³eczna"
Priorytet II "Rozwój zasobów ludzkich i potencja³u adaptacyjnego
przedsiêbiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracuj¹cych"
Priorytet III "Wysoka jakoæ systemu owiaty"
Priorytet IV "Szkolnictwo wy¿sze i nauka"
Priorytet V "Dobre rz¹dzenie"
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Priorytet VII "Promocja integracji spo³ecznej"
Priorytet VIII " Regionalne kadry gospodarki"
Priorytet IX "Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach"
Kontrakt socjalny: to pisemna umowa zawarta z osob¹ ubiegaj¹c¹
siê o pomoc, okrelaj¹ca uprawnienia i zobowi¹zania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do przezwyciê¿enia
trudnej sytuacji ¿yciowej osoby lub rodziny. Kontrakt bêdzie okrela³ zasady wspó³dzia³ania tych osób z orodkiem pomocy spo³ecznej. Odmowa
zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowieñ mog¹
stanowiæ podstawê do odmowy przyznania wiadczenia, uchylenia decyzji
o przyznaniu wiadczenia lub wstrzymania wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
Prace spo³ecznie u¿yteczne: to instrument rynku pracy wprowadzony od 1 listopada 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. S¹ to prace wykonywane przez
osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku jednoczenie korzystaj¹ce ze
wiadczeñ pomocy spo³ecznej. Prace spo³ecznie u¿yteczne organizowane
s¹ przez gminê na skutek skierowania przez starostê, w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmuj¹cych siê pomoc¹ charytatywn¹ lub na rzecz
spo³ecznoci lokalnej.
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Kilka s³ów o zakoñczeniu I etapu Projektu
W miesi¹cu grudniu 2008 roku
zakoñczono realizacjê jednego z etapów projektu "Szansa na lepsze ¿ycie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji przez orodki pomocy spo³ecznej.
Beneficjentami ostatecznymi
projektu by³o 26 osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, korzystaj¹ce ze wiadczeñ Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Krotoszynie.
Osoby te, maj¹c du¿e trudnoci z readaptacj¹ spo³eczn¹ oraz zawodow¹, wymaga³y podjêcia wobec
nich dzia³añ nie tylko aktywizuj¹cych,
ale przede wszystkim wspieraj¹cych,
aby w pierwszej kolejnoci zmieniæ
ich biern¹ postawê na aktywn¹ i kreatywn¹. Osoby te przesz³y szereg
szkoleñ zwi¹zanych z aktywizacj¹ zawodow¹ i spo³eczn¹, maj¹cych na
celu ich usamodzielnienie, a tak¿e pokonanie barier utrudniaj¹cych tym
osobom znalezienie pracy.
Projekt ³¹czy³ w sobie wprowadzenie uczestników Projektu na
rynek pracy, a tak¿e odbudowê spo³eczn¹, która jest szczególnie wa¿na dla tych osób, których szanse powrotu na rynek pracy s¹ znikome.
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Wród celów szczegó³owych
Projektu, jakie zosta³y zrealizowane
nale¿y umieciæ: poszerzenie wiedzy
ma temat mo¿liwoci zatrudnienia,
wzbudzenie motywacji do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zatrudnienia, rozpoznanie w³asnych predyspozycji i celów zawodowych,
podniesienie kwalifikacji, podniesienie samooceny i wiary we w³asne
mo¿liwoci, zwiêkszenie aktywnoci
zawodowej i spo³ecznej.
Osoby te do koñca 2008 roku
mog³y korzystaæ z pomocy psychologa, oraz doradcy zawodowego zarówno podczas grupowych warsztatów, jak i spotkañ indywidualnych ukoñczy³y szkolenie w takich zawodach jak:
1. Kurs w zawodzie spawacza
ukoñczy³y - 2 osoby,
2. Kurs w zawodzie ogrodnika - 12 osób,
3. Kurs w zawodzie sprzedawca - 12 osób,
4. Kurs w zawodzie technologa robót wykoñczeniowych - 4 osoby.
Realizacjê przeprowadzono zgodnie z Instrumentami Aktywnej Integracji w ramach kontraktów socjalnych, zawieranych indywidualnie z
uczestnikami projektu.
Wartoæ zrealizowanego Projektu w 2008 r.
W zwi¹zku z podpisan¹ umow¹ ramow¹ w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w 2008 r. pomiêdzy Wojewódzkim Urzêdem
Pracy w Poznaniu a Gmin¹ Krotoszyn, Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie otrzyma³ rodki na dofinansowanie niniejszego Projektu w
formie dotacji rozwojowej w kwocie 162.852,04 z³.
Wk³ad w³asny gminy Krotoszyn: 19.105,55 z³. Wydatkowano odpowiednio: 162.423,78 z³; 19.105,55 z³.
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Informacja o Projekcie realizowanym
od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Kim s¹ beneficjenci ostateczni projektu?
Beneficjenci ostateczni Projektu to osoby zameldowane na terenie
Miasta i Gminy Krotoszyn, korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej, w tym z pracy socjalnej, s¹ w wieku aktywnoci zawodowej, pozostaj¹ bez zatrudnienia i deklaruj¹ udzia³ w Projekcie Szansa na Lepsze ¯ycie". Projektem objêtych zosta³o 30 osób, które chc¹:
· podnieæ swoje kwalifikacje zawodowe,
· zdobyæ nowe dowiadczenia,
· podj¹æ zatrudnienie.
Rekrutacja
Wybór Beneficjentów Ostatecznych Projektu uwarunkowany zosta³
specyficznymi potrzebami pomocy spo³ecznej w gminie Krotoszyn.
Przy rekrutacji wykorzystano bazê danych z Orodka Pomocy Spo³ecznej. Ostatecznie do udzia³u w Projekcie zakwalifikowano 30 osób, które
zadeklarowa³y swój udzia³. Proces rekrutacji uwzglêdnia³ politykê "Równoci szans", w tym z zasad¹ równoci p³ci, jak i bez wzglêdu na wyznanie
czy niepe³nosprawnoæ.
Jakie s¹ cele Projektu?
Celem projektu "Szansa na lepsze ¿ycie" jest zwiêkszenie szansy na
integracjê spo³eczn¹ i zawodow¹ osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, a tak¿e:
- wzrost poczucia w³asnej wartoci i motywacji do zmiany,
- wzrost umiejêtnoci psychospo³ecznych,
- zwiêkszenie umiejêtnoci poruszania siê po rynku pracy,
- podnoszenie kompetencji zawodowych.
Jakie s¹ twarde i miêkkie rezultaty Projektu?
Rezultatami twardymi w odniesieniu do planowanych dzia³añ bêd¹:
 z 30 osobami zostan¹ zawarte KS;
 30 osób wemie udzia³ w warsztatach, w zakresu poradnictwa prawno-zawodowego, doradztwa psy7
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chologicznego, autoprezentacji i technik wiza¿u,
 30 osób wemie udzia³ w kursach zawodowych,
 30 osób wykona na rzecz MGOPS prace spo³ecznie u¿yteczne;
 przekazanie co najmniej 30 (na pocz¹tku i na koñcu projektu) egz.
foldera promocyjnego instytucjom publicznym.
Rezultaty miêkkie to:
 podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej,
 zwiêkszenie zaufania uczestników we w³asne si³y i mo¿liwoci,
 zwiêkszenie motywacji do poszukiwania pracy,
 wzrost motywacji i aspiracji zawodowych,
 poprawa warunków ¿yciowych uczestników Projektu.
 podniesienie umiejêtnoci w zakresie sposobów radzenia sobie ze
stresem,
 znalezienie siê w obecnym trudnym rynku pracy.
Rezultaty miêkkie s¹ dowodem na pozytywne zmiany beneficjentów
ostatecznych, którzy zdobêd¹ now¹ wiedzê, nowe umiejêtnoci oraz wzbogac¹ swój potencja³ zawodowy.
Efektem bêdzie równie¿ poprawa jakoci kontaktów interpersonalnych, podniesienia samooceny. Uczestnictwo w projekcie zezwoli beneficjentom na wyjcie z marazmu wynikaj¹cego z w³asnego przekonania, lub
z przekonania otoczenia, o ograniczonych mo¿liwociach aktywnoci.
Dziêki warsztatom oraz kursom zawodowym beneficjenci ostateczni
zostan¹ przygotowani do ponownego pe³nienia ról spo³ecznych, a w konsekwencji do usamodzielnienia siê, ustabilizowania ich sytuacji ¿yciowej.
O planowanych dzia³aniach w ramach Projektu
"Szansa na lepsze ¿ycie" w 2009 r.
"SZANSA NA LEPSZE ¯YCIE" - to program wsparcia spo³eczno zawodowego dla osób objêtych pomoc¹ Miejsko Gminnego Orodka
pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie. Realizowany jest w ramach:
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej,
Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez orodki pomocy spo³ecznej,
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wspó³finansowanego ze rodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu przewiduje siê zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym:
W ramach KONTRAKTÓW SOCJALNYCH stosowane bêd¹:
1. praca socjalna wiadczona na rzecz uczestników przez pracowników socjalnych tut. Orodka;
2. prace spo³ecznie - u¿yteczne;
3. instrumenty aktywnej integracji:
a) instrumenty aktywizacji zawodowej: zostanie wykonany poprzez
· spotkania z psychologiem w ramach grupowych spotkañ,
· zajêcia wspieraj¹ce doradztwo zawodowe,
· poradnictwo indywidualne z doradc¹ zawodowym, psychologiem;
b) instrumenty aktywizacji edukacyjnej: zostan¹ sfinansowane zajêcia, które przyczyni¹ siê do podniesienia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym. Zostan¹ przeprowadzone kursy przygotowuj¹ce do
pracy w zawodzie:
 operatora koparko ³adowarki,
 ogrodnika,
 sprzedawcy,
 kosmetyczki,
 kucharza,
 oraz zdobycie uprawnieñ prawa jazdy Kategorii C.
c) instrumenty aktywizacji zdrowotnej: ka¿demu z uczestników
Projektu zostanie sfinansowane badanie w zakresie medycyny pracy w celu
sprawdzenia mo¿liwoci podjêcia pracy w okrelonym zawodzie;
d) instrumenty aktywizacji spo³ecznej: zostan¹ zorganizowane i sfinansowane warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji ¿yciowych i
umiejêtnoci spo³eczno - zawodowych umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót
do ¿ycia spo³ecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacjê zawodow¹. W ramach instrumentu odbêd¹ siê zajêcia w grupach z doradc¹ zawodowym, psychologiem, a tak¿e warsztaty z autoprezentacji i technik
wiza¿u.
4. zasi³ki celowe - dla tych osób, które kwalifikuj¹ siê do pomocy finansowej zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy spo³ecznej.
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Zaplanowane powy¿ej dzia³ania w Projekcie s¹ realizowane w
oparciu o harmonogram realizacji Projektu, po³¹czony z szczegó³owym bud¿etem w rozbiciu na 6 zadañ:
Zadanie Nr 1 - Aktywna integracja.
W ramach realizacji zadania zostanie podpisanych 30 kontraktów
socjalnych.
Ich realizacja trwaæ bêdzie do XII 2009 r.
Zgodnie z za³o¿eniami, wobec ka¿dego uczestnika zastosowane bêd¹
co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji.
Instrumenty aktywizacji zawodowej: us³ugi wspieraj¹ce aktywizacjê
zawodow¹ - poprzez organizacjê i sfinansowanie doradztwa zawodowoprawnego (m.in. spotkania z psychologiem, doradc¹ zawodowym, wiza¿yst¹) w formie warsztatów;
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: poprzez sfinansowanie kursów
zawodowych, maj¹cych na celu uzyskanie nowych umiejêtnoci zawodowych,
uzyskanie zawodu, lub przygotowania do zawodu.
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: badania lekarskie stwierdzaj¹ce
przydatnoæ do wykonywania okrelonego zawodu.
Instrumenty aktywizacji spo³ecznej: poprzez organizacjê oraz sfinansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie
podniesienia kompetencji ¿yciowych i umiejêtnoci spo³eczno-zawodowych,
umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót do ¿ycia spo³ecznego, w tym powrót
na rynek pracy i aktywizacjê zawodow¹ w formie warsztatów.
Dzia³ania podejmowane w ramach Projektu maj¹ charakter kompleksowy. Z jednej strony zapewniaj¹ bezporednie wsparcie dla uczestników,
poprzez organizowanie dla nich us³ug wspieraj¹cych aktywizacjê zawodow¹ (warsztaty), z drugiej strony wspierani bêd¹ szkoleniowo - poprzez
udzia³ w kursach zawodowych, które w konsekwencji doprowadz¹ do
zdobycia nowych zawodów, a w przypadku osób maj¹cych wykszta³cenie
podstawowe - do zdobycia zawodu.
W ramach kontraktów socjalnych zostan¹ wykorzystane wszelkie
dopuszczalne przez wytyczne formy wsparcia i instrumenty aktywnej integracji w odniesieniu dla uczestników Projektu.
Zadanie Nr 2 - Praca socjalna: To wyselekcjonowanie uczestników dokonane przez pracowników
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socjalnych, w konsekwencji czego zosta³o podpisanych 30 kontraktów
socjalnych.
Zadanie Nr 3 - Zasi³ki i pomoc w naturze: Uczestnikom Projektu
przez okres realizacji Projektu bêd¹ wyp³acane nale¿ne im wiadczenia w
formie zasi³ków celowych i pomocy w naturze na pokrycie bie¿¹cych potrzeb zwi¹zanych z ich udzia³em w Projekcie.
Zadanie Nr 4 - Prace spo³ecznie u¿yteczne: Uczestnicy Projektu
wykonaj¹ na rzecz MGOPS prace spo³ecznie u¿yteczne, za które otrzymaj¹ wiadczenie.
Zadanie Nr 5- Zarz¹dzanie projektem: Zarz¹dzanie Projektem bêdzie oparte na strukturze zarz¹dzania MGOPS. Dyrektor MGOPS oraz
Koordynator Projektu przy pomocy pozosta³ych cz³onków Zespo³u Projektowego, jak i pracowników socjalnych, jest odpowiedzialny m.in. za
ca³okszta³t dzia³añ, w tym merytoryczne: planowanie, organizowanie, motywowanie, monitoring.
Zadanie Nr 6- Promocja Projektu: Dzia³ania promocyjne w Projekcie obejmuj¹: dotarcie z informacj¹ do szerokiej grupy potencjalnych uczestników poprzez przygotowanie materia³ów promocyjnych, bie¿¹ce informacje w prasie lokalnej, wykonanie gad¿etów reklamowych, prowadzenie
strony internetowej MGOPS pod k¹tem promocji realizowanego projektu, oraz organizacja spotkania podsumowuj¹cego realizacjê Projektu, w
którym uczestniczyæ bêdzie oko³o 50 osób (w tym uczestnicy projektu,
cz³onkowie zespo³u projektowego, przedstawiciele prasy, cz³onkowie w³adz
Krotoszyna).
Wartoæ Projektu na 2009 r.
Zgodnie z dokonanym podzia³em rodków, Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie na kontynuacjê realizacji Projektu
"Szansa na lepsze ¿ycie" w 2009 r. otrzyma³ dofinansowanie z dotacji rozwojowej w wysokoci: 260.567,93 z³ (89,50 % ogólnej wartoci Projektu). Natomiast kwotê 30.569,42 z³ (10,50 % ogólnej wartoci Projektu)
gmina zobowi¹zana by³a zabezpieczyæ z w³asnych rodków w postaci wk³adu w³asnego.
Ogólna wartoæ Projektu: 291.137,35 z³.
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Mamy nadziejê, ¿e powy¿sza lektura pozwoli³a Pañstwu zapoznaæ siê z g³ównymi celami i za³o¿eniami Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki oraz przybli¿y³a zakres dzia³alnoci Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie w ramach Projektu
"Szansa na lepsze ¿ycie".
UCZESTNIKOM PROJEKTU ¯YCZYMY WYTRWA£OCI
I ZADOWOLENIA Z UDZIA£U W PROJEKCIE
Przydatne strony:
Strona powiêcona Programowi Kapita³ Ludzki:
http://www.efs.gov.pl
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Poznaniu:
http://www.efs.wup.poznan.pl
Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Poznaniu:
http://rops.wielkopolska.mw.gov.pl
Oficjalne serwisy powiêcone funduszom pomocowym
Oficjalna strona Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
www.efs.gov.pl
Fundusze strukturalne:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Fundusz Spójnoci:
www.funduszspojnosci.gov.pl
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:
www.zporr.gov.pl
Oficjalne serwisy Unii Europejskiej
Unia Europejska:
www.europa.eu.int
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce:
www.europa.delpol.pl
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