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Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie w miesiącu grudniu zakończył realizację 

Projektu Systemowego „Pomysł na aktywność”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS       

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi 2007- 2013, Priorytet 7: Promocja integracji 

społecznej; Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie7.1.1: Rozwój   

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

W projekcie wzięło udział 26 beneficjentów ostatecznych, którzy są klientami pomocy społecznej. 

W okresie trwania projektu były realizowane trzy instrumenty aktywnej integracji: 

Integracja zawodowa obejmowała zajęcia z doradcą zawodowym, dzięki którym uczestnicy nabyli 

umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. 

Integracja edukacyjna w ramach tego instrumentu zostały zorganizowane kursy zawodowe, które 

podniosły kwalifikacje zawodowe uczestników 

Integracja społeczna była realizowana przez psychologa w trakcie treningów umiejętności 

społecznych.  

Beneficjenci zostali podzieleni na  dwie grupy. 

W okresie od kwietnia do lipca kontraktami socjalnymi było objętych 14 osób. Uczestniczyły one      

w następujących kursach zawodowych: 

 Operator koparko- ładowarek- 2 osoby 

 Spawacz MAG 135- 2 osoby 

 Operator pił mechanicznych- 2 osoby 

 Konserwator powierzchni płaskich wraz z ABC przedsiębiorczości- 1 osoba 

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

komputera i BHP- 5 osób 

 Opiekunka dziecięca – 1 osoba 
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Druga grupa 12 beneficjentów ostatecznych realizowała działania określone w kontraktach socjalnych 

od sierpnia do listopada. W okresie tym odbywały się kursy zawodowe: 

 Obsługa wózków jezdniowych- 4 osoby 

 Fryzjerstwo- 2 osoby 

 Mała gastronomia z modułem PZH oraz obsługą kas i urządzeń fiskalnych- 6 osób 

Wszystkie osoby biorące udział w Projekcie Pomył na aktywność” w 2010r. ukończyły zaplanowane 

kursy zawodowe i uzyskały stosowne certyfikaty. 

Poprzez objęcie kompleksowym wsparciem klientów pomocy społecznej został osiągnięty cel główny 

projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy                 

tut. Ośrodka. 

Zaplanowane działania spowodowały, iż 26 osób nabyło nowe umiejętności zawodowe oraz 

wykształciło umiejętności pozwalające na prawidłowe pełnienie ról społecznych. 

Beneficjenci przez okres trwania kontraktów socjalnych byli objęci pomocą finansową ze strony       

tut. Ośrodka w formie świadczeń finansowych.  Uczestnicy mięli zagwarantowany dojazd z Łasina na 

miejsce zajęć oraz konieczne badania lekarskie a także wyżywienie w dniach, w których były 

prowadzone zajęcia. 

W dniu 15.12. 2010r. odbyło się uroczyste zakończenie realizacji Projektu „Pomysł na aktywność”     

w trakcie którego uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych. 
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