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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wielopole Skrzyńskie, dnia 30.09.2015r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim od 01 marca 2009 roku do 30 września 2015 roku / z
wyłączeniem 2011 roku/ realizował projekt systemowy ”Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”. Projekt ten
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,
Priorytet VII- Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 71 osób (64 kobiety i 7 mężczyzn) zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji społecznych tych osób w Gminie Wielopole Skrzyńskie.
W ciągu tych 6 lat wszyscy Uczestnicy Projektu (71 UP) zostali objęci minimum trzema formami wsparcia w ramach
aktywnej integracji. Było to m in. wsparcie psychologiczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego
istotnym rezultatem było zdobycie przez uczestników projektu pewności siebie oraz wiary we własne możliwości . Kolejnym
wsparciem było doradztwo zawodowe mające na celu badanie preferencji zawodowych i opracowanie indywidualnych
planów działania. Zgodnie z preferencjami UP byli kierowani na kursy zawodowe oraz objęci badaniami profilaktycznymi
stwierdzającymi zdolność do wykonywania zawodu.
W ramach projektu – w okresie 6 lat - 5 UP podniosło swoje wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym oraz 13 UP
zostało skierowanych i ukończyło minimum 3 miesięczne staże zawodowe.
Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne , a beneficjenci byli dodatkowo objęci wsparciem finansowym.
W dniu 24 września 2015r. w budynku wielofunkcyjnym w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się spotkanie
podsumowujące kolejną edycję projektu systemowego pn:”Czas na aktywność w Gminie Wielopole Skrzyńskie”. / od
01.01.2013r. do 30.09.2015r./
W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci ostateczni projektu, Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zaangażowani w realizację projektu.
Na początku spotkania Kierownik GOPS a zarazem koordynator merytoryczny projektu Pani Bożena RogińskaOlech – powitała wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności beneficjentów projektu, dziękując im za udział i
zaangażowanie w działania skierowane do nich w ramach projektu i życząc sukcesów w dalszych działaniach na rzecz
poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Zostały także omówione działania podejmowane w ramach projektu, przebieg realizacji
oraz osiągnięte rezultaty.
Następnie Pan Wójt wręczył wszystkim Uczestnikom Projektu zaświadczenia dotyczące zakończenia udziału w
projekcie wraz z drobnymi gadżetami z logo EFS i UE promującymi projekt.
Udział w projekcie umożliwił uczestniczkom zdobycie nie tylko nowych kwalifikacji zawodowych , ale także
umiejętności poruszania się po rynku pracy.
Beneficjentki bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat wszystkich cyklów szkoleniowych i wyrażały swe zadowolenie
z udziału w projekcie.
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