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Podsumowanie projektu systemowego
„Od bierności do aktywności klientów pomocy społecznej poprzez pracę socjalną 

w Gminie Międzyrzec Podlaski”
realizowanego w 2014 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego PRIORYTET VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
w  okresie  od  01  stycznia  2014  do  31  grudnia  2014 roku  zrealizował  kolejny  etap  projektu 
systemowego
pt.”Od bierności do aktywności klientów pomocy społecznej poprzez pracę socjalną w Gminie 
Międzyrzec Podlaski”

W projekcie  udział  wzięło  28  osób (15K i  13M) z  terenu  Gminy Międzyrzec  Podlaski 
uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej, z którymi podpisano kontrakt socjalny według 
założeń ustawy o pomocy społecznej. 

Całkowita wartość projektu w roku 2014 wyniosła  253 101,10 zł (w tym wkład własny 
gminy 22 886,68 zł)

Celem  głównym  projektu  jest  zwiększenie  aktywności  zawodowej  i  społecznej 
mieszkańców  Gminy  Międzyrzec  Podlaski,  podwyższenie  statusu  zawodowego  i  społecznego 
ułatwienie uczestnikom projektu, wejścia na rynek pracy i przygotowanie tych osób do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach  projektu  zastosowano instrumenty  aktywnej  integracji  w postaci  skierowania 
uczestników  i  uczestniczek  na  szkolenia  umożliwiające  uzyskanie  konkretnych  umiejętności 
zawodowych zgodnych z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy.

Założono  również,  że  w  wyniku  udziału  w  projekcie  podniesiona  zostanie  samoocena 
uczestników i  uczestniczek,  a  także  wiara  we  własne  siły  i  umiejętności,  określanie  własnych 
potrzeb i celów życiowych, wzmocnienie więzi i relacji w rodzinach i podniesienie poziomu życia 
na skutek własnych dążeń i działań.

Realizacja projektu obejmowała następujące działania w ramach aktywnej integracji

I. WATSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

1. Warsztaty z doradcą zawodowym
2. Zajęcia  w  zakresie  aktywizacji  społecznej  tj.  wsparcie  psychologiczne  (grupowe 

i indywidualne rozmowy z psychologiem), trening kompetencji  i umiejętności społecznych 
(autoprezentacja, elementy wizażu, wyznaczanie celów w życiu)

3. Zajęcia  w  zakresie  treningu  gospodarczego  (dysponowanie  czasem,  dysponowanie 
pieniędzmi, umiejętność gospodarowania nimi)



II. KURSY ZAWODOWE

1. Organizacja  kursu  prawa  jazdy  kat.  B  dla  10  osób  (w  tym  badania  lekarskie  i  koszt 
pierwszego egzaminu)

2. Organizacja  kursu  prawa  jazdy kat.C  dla  4  osób  (w  tym badania  lekarskie  i  opłacenie 
pierwszego egzaminu)

3. Organizacja kursu prawa jazdy kat C+E dla 3 osób (w tym badania lekarskie i opłacenie 
pierwszego egzaminu)

4. Organizacja kursu „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” dla 6 osób
5. Organizacja kursu „Magazynier – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” 

dla 7 osób
6. Organizacja kursu „Opiekun do dzieci i osób starszych” dla 6 osób
7. Organizacja kursu „Fryzjer” dla 2 osób
8. Organizacja stażu w zakresie „Magazynier” - 1 osoba i „Sprzedawca” - 1 osoba
9. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla niektórych uczestników projektu

Organizacja  rodzaju  szkoleń  zawodowych  podyktowana  była  indywidualnymi  potrzebami 
uczestników projektu podczas procesu rekrutacji

Każdy z uczestników i uczestniczek miał zagwarantowane wsparcie finansowe związane 
z  uczestnictwem  w  projekcie,  a  które  uzależnione  było  od  indywidualnej  sytuacji  finansowej 
i rodzinnej każdego z nich.

Projekt jednocześnie przyczynił się do wzmocnienia zaplecza kadrowego Ośrodka Pomocy 
jak również wyposażenia w bazę sprzętową, dzięki czemu ułatwił pracę na rzecz klientów pomocy 
społecznej.

W ramach zadania Praca socjalna Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 pracowników 
socjalnych w ramach pełnego etatu, którzy wykonywali swoje zadania nie tylko w projekcie ale 
również wykonywali pracę socjalną w środowisku na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski.

Całkowita wartość projektu od początku jego realizacji tj. lata 2008 – 2014 wyniosła 
1 597 393,55 zł


