Projekt systemowy pn. „Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji społecznej i
zawodowej podopiecznych GOPS w Krzeszowicach”, realizowany przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
2. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
3. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt zakłada objęcie wsparciem:
a) w 2010 roku - 26 Beneficjentów Ostatecznych,
b) w 2011 roku - 22 Beneficjentów Ostatecznych,
c) w 2012 roku - 20 uczestników.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.
W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:
w 2010 roku:
A) Trening kompetencji społecznych.
B) Trening kompetencji rodzicielskich,
C) Trening kompetencji życiowych,
D) Doradztwo zawodowe.
w 2011 roku:
A) Trening kompetencji i umiejętności społecznych.
B) Trening pracy.
C) Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin.
D) Grupa samopomocowa dla uczestników projektu w roku 2010 roku.
w 2012 roku :
A) Trening kompetencji społecznych.
B) Wsparcie grupowe - Trening kompetencji życiowych.
C) Trening pracy.
D) Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin.
E) Konsultacje indywidualne.

Grupą docelową jest 68. osób zamieszkujących na terenie gminy Krzeszowice, w
wieku aktywności zawodowej (15 - 64), które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w oparciu o
poniższe kryteria:
-

osoby zamieszkałe na terenie Gminy lub Miasta Krzeszowice (weryfikacja:
dowód osobisty);

-

osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (weryfikacja:
dokumentacja GOPS);

-

zarejestrowane w PUP, jako osoby bezrobotne (weryfikacja: zaświadczenie
z UP) lub pozostające bez zatrudnienia (weryfikacja: oświadczenie własne BO;

-

zagrożone wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokumentacja GOPS).

W 2010 roku wsparcie kierowane było do dwudziestosześcioosobowej grupy
Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) nieaktywnych zawodowo, z uwagi na
opiekę nad osobami zależnymi lub małoletnimi dziećmi.
W 2011 roku wsparciem objęte zostały 22 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności i/lub niepełnosprawności intelektualnej oraz ich otoczenie.
Natomiast w 2012 roku - 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej.

