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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w 2010 roku kontynuuje realizację 

projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007 – 2013 pn. „Pomysł na aktywność” – Priorytet 7; Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1: 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  

 Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 26 osób 

będących klientami pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności 

zawodowej. Cel ten zostanie osiągnięty przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji              

w połączeniu z kontraktem socjalnym. Kontrakt socjalny obejmie: integrację zawodową, integrację 

społeczną, integrację edukacyjną.  

Integracja zawodowa zostanie osiągnięta przez zorganizowanie i sfinansowanie zajęć z doradcą 

zawodowym, które przyczynią się do nabycia przez uczestników umiejętności poruszania się po 

obecnym rynku pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. 

Integracja edukacyjna zostanie osiągnięta poprzez szkolenia zawodowe wskazane przez potencjalnych 

uczestników. 

Integracja społeczna zostanie osiągnięta poprzez treningi umiejętności społecznych realizowanych 

przez psychologa.  

Działania te przyczynią się do odzyskania przez 26 osób poczucia własnej wartości, wiary we własne 

siły, wykształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nabycia umiejętności 

zawodowych oraz motywacji do poprawy swojej sytuacji życiowej. 

 W pierwszym kwartale bieżącego roku była prowadzona rekrutacja uczestników. Osoby 

zainteresowane wypełniały kwestionariusze rekrutacyjne. Rozpowszechniono informację o realizacji 

projektu w prasie oraz na terenie Miasta i Gminy Łasin. 

 Spośród zebranych kwestionariuszy wybrano grupę 26 osób. Zajęcia zostały zaplanowane dla 

dwóch grup (pierwsza grupa – 14 osób od kwietnia do lipca,  druga grupa – 12 osób od sierpnia do 

listopada).  

Największym zainteresowaniem cieszyły się niżej wymienione kursy, na które będą uczęszczały 

zakwalifikowane osoby. 

 

 Operator koparko- ładowarki 

 Spawacz MAG-135 

 Operator pił mechanicznych 

 Profesjonalny sprzedawca z modułami PZH, obsługą kas i urządzeń fiskalnych, obsługą 

komputera i BHP 

 Konserwator powierzchni płaskich, ABC przedsiębiorczości 

 Opiekunka dziecięca 

 Obsługa wózków jezdniowych 

 Fryzjerstwo 

 Mała gastronomia z modułem PZH i obsługą kas i urządzeń fiskalnych 
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Osoby biorące udział w projekcie będą miały zagwarantowany dojazd z Łasina na miejsce szkoleń jak 

i powrót, badania lekarskie oraz wyżywienie w dniach, w których będą prowadzone zajęcia. 

Dodatkowo przez okres trwania szkoleń (tj. 4 miesiące) otrzymają świadczenia finansowe.  
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