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VII. Promocja integracji społecznej  

7.1.1” Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”  

Realizuje projekt systemowy w 2010 r. 
 

„Razem i aktywnie” 
 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego 

 
           Projekt ma na celu poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym , gdyż ukierunkowany jest na udzielenie 
wszechstronnego wsparcia w readaptacji zawodowej , będzie kierowana do osób 
korzystających z pomocy społecznej – długotrwale bezrobotnych .  
                 
            W ramach projektu , indywidualnymi kontraktami socjalnymi zostanie 7 
osób chętnych do współpracy  spełniających wymogi dotyczące grup 
docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , zgodnie z wytycznymi 
związanymi z realizacja projektów systemowych .  
 
           Środki europejskie dystrybuowane w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pojawiły się wraz z wstąpieniem do Unii. Głównym celem tych 
środków była pomoc w podniesieniu standardów w różnych obszarach polityki 
społecznej . Przewidziane działania są zgodne z  właściwymi politykami i 



zasadami wspólnotowymi : rozwoju lokalnego – wzmocnienie spójności 
społecznej miedzy innymi poprzez promocje dobrych praktyk z zakresu 
aktywnej polityki społecznej ; wzmocnienie kompetencji kadr instytucji pomocy 
i integracji społecznej ; zrównoważonego rozwoju – przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu, promocja najlepszych rozwiązań ; równości szans – 
w tym dla kobiet i mężczyzn, między innymi wszelkie działania prowadzone w 
ramach projektu dostępne będą dla osób spełniających przewidziane kryteria bez 
względu na wiek, płeć , rasę  i niepełnosprawność; rozwój społeczeństwa 
informatycznego poprzez stworzenie możliwości dostępu do narzędzi 
informatycznych . Projekt systemowy  „Razem i aktywnie” wpisuje się we 
wszystkie te założenia.  

    

 
              Projekt nasz skierowany jest do osób u których występuje  bezrobocie , 
ubóstwo,  problemy opiekuńczo – wychowawcze , problemy z nadużywaniem 
alkoholu.  Celem ogólnym projektu jest pomoc rodzinom w środowisku  we 
wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 
jak również zmiana postaw życiowych podopiecznych i podejmowania 
odpowiedzialności za utrzymanie rodziny. 
 
Realizacja projektu nastąpi poprzez następujące działania skierowane do grupy 
beneficjentów : 
 Aktywna integracja-  warsztaty z psychologiem , doradcą zawodowym  ,  
Aktywizacja zawodowa – zorganizowanie kursów , szkoleń mających na celu 
podniesienie kwalifikacji zawodowych bądź  uzyskanie zawodu.  Wszyscy 
uczestnicy projektu zostaną w ramach kontraktów socjalnych objęci wsparciem 
finansowym aby umożliwi ć im aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach.  
 
Realizacja projektu systemowego jest nową formą  pracy z klientami pomocy 
społecznej , jest wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, 
któremu mamy nadzieje sprostać . Nasze wsparcie  ma charakter kompleksowy. 
Dzięki warsztatom i poradnictwu   uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w 
wiedzę i umiejętności , które umożliwi ą im powrót na rynek pracy. Udział w 
zajęciach przywróci wiarę we własne siły i chęć zmiany swojej sytuacji 
społecznej.  
Niniejsza publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
 


