CZCZ
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wielopole Skrzyńskie, dnia 26.03.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim po raz szósty realizuje projekt
systemowy
“Czas
na
aktywność
w
gminie
Wielopole
Skrzyńskie“.
Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1,
Poddziałanie 7.1.1. adresowany jest do osób dotkniętych zjawiskiem wykluczenia społecznego,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Okres realizacji tegoż projektu obejmuje lata 2013 do
30.06.2015.
W 2015r roku początkowo działaniami w ramach projektu miało być objętych 7 Uczestników Projektu (UP),
w tym 6K i 1M. W dniu 15 stycznia 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za zgodą Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie zgłosił chęć wydłużenia czasu trwania projektu do 30 września 2015r. oraz
objęcia dodatkowo czterech uczestników działaniami w ramach projektu. Po spełnieniu warunków
nałożonych przez instytucję pośredniczącą /WUP/, koniecznych do zwiększenia wartości projektu oraz liczby
uczestników
ośrodek
pomocy
oczekuje
na
podpisanie
aneksu
do
Umowy.
Z danych OPS w Wielopolu Skrzyńskim wynika, że na skalę wykluczenia społecznego w największy
sposób wpływa bezrobocie i związane z nim ubóstwo. Te dwie główne przyczyny są jednocześnie
podstawowymi powodami przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Długotrwałe pozostawanie bez
pracy powoduje bierność, niską samoocenę i brak wiary we własne umiejętności i możliwości oraz trudności
w odnalezieniu się na rynku pracy. Powyższe zachowania generują trudności finansowe osób bezrobotnych i
ich rodzin, a to powoduje stałe korzystanie z pomocy finansowej OPS, które przeobraża się niejednokrotnie w
wielopokoleniowe uzależnienie się od pomocy materialnej OPS. Ubożenie rodzin, spowodowane bezrobocie
jednego lub obojga rodziców często powoduje zaburzenia w definiowaniu ról w rodzinie. Rodzice utrwalają
postawę osoby nie mającej wpływu na własne życie, dzieci żyją problemami rodziców. Pojawiają się
problemy wychowawcze.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 34 osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
oraz
podniesienie
kompetencji
społecznych
tych
osób.
Grupę tę stanowić będą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie w wieku aktywności
zawodowej (15-64 lat), bezrobotne lub nieaktywne zawodowo o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich
braku, bądź posiadające kwalifikacje które zdezaktualizowały się, zagrożone wykluczeniem społecznym,
których sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo trudna, przy jednoczesnej realizacji polityki równości
szans, czyli promocji równych szans kobiet i mężczyzn.
W 2015 roku, jak i w latach poprzednich wsparcie będzie miało charakter kompleksowy,
dostosowany do potrzeb uczestników. Narzędziem realizacji zadanie będzie kontrakt socjalny w ramach
którego, obok pracy socjalnej i wsparcia finansowego znajdzie się zestaw instrumentów o charakterze
aktywizacyjnym. Każdy uczestnik projektu zostanie objęty co najmniej 3 instrumentami aktywnej integracji.
Dwie osoby kontynuujące udział w projekcie od 2013 roku w związku z podnoszeniem swojego
wykształcenia będą objęci minimum dwoma formami wsparcia.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w projekcie można uzyskać
w Biurze Projektu GOPS Wielopole Skrzyńskie /pokój nr 30/,koordynatora merytorycznego projektu tel.
(17)2214320 lub 731832018 lub u pracowników socjalnych działających w rejonach opiekuńczych.
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