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Informacje o projekcie.
Projekt systemowy „Droga do aktywności” współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny 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 oraz 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i
społecznej mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem
społecznym. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez podjęcie
konkretnych działań i realizacji celów szczegółowych takich jak:
−
zwiększenie motywacji do działania i nabycie umiejętności poruszania
się na rynku pracy,
−
wzrost kompetencji, umiejętności interpersonalnych oraz wiary we
własne
możliwości
pomagających
w funkcjonowaniu
tych
osób
w społeczeństwie,
−
nabycie,
podniesienie
lub
zmiana
kwalifikacji
zawodowych
dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy,
−
zwiększenie aktywności oraz integracji z lokalną społecznością,
−
udzielenie wsparcia osobom i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnej
sytuacji
życiowej.
Cel ogólny oraz cele szczegółowe będą realizowane poprzez objęcie osób
pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku, tj.:
−
70 mieszkańców miasta Płocka –
kontraktami socjalnymi (70
kontraktów w 2011r.);
−
50 osób niepełnosprawnych – wsparciem w ramach Programu
Aktywności Lokalnej (PAL);
−
15 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo –
wychowawcze – Indywidualnym Programem Usamodzielnienia (IPU).
W/w grupy zostaną objęte wsparciem w formie pracy socjalnej oraz
instrumentów aktywnej integracji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i
społecznej.
Wobec osób, z którymi będą zawarte kontrakty socjalne oraz IPU zostaną
zastosowane co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji, których dobór będzie
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adekwatny do potrzeb i może zostać dobrany spośród instrumentów jednej
grupy jak i poszczególnych grup.
Wobec osób biorących udział w PAL zostaną zastosowane co najmniej 4
instrumenty aktywnej integracji z tym, że każda z osób skorzysta co najmniej z
jednego instrumentu dobranego spośród instrumentów jednej grupy jak i
poszczególnych grup. Dobór instrumentów aktywnej integracji będzie dokonany
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet znajdujących się w szczególnej
sytuacji życiowej.
Czas trwania projektu od 1 kwietnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych projektu wpłynie na
zwiększenie dostępu do rynku pracy 135 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a tym samym na realizację Priorytetu VII. Zdobycie, podniesienie
kluczowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych BO zwiększy
szansę na aktywność na lokalnym rynku pracy, w życiu rodzinnym i
usamodzielnienie od systemu pomocy społecznej.
Projekt realizuje polityki horyzontalne Unii Europejskiej, jest zgodny z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn, zapewnia rozwój społecznej informacji.
Osiągnięcie celu głównego Priorytetu VII w działaniach projektu nastąpi poprzez
wsparcie w ramach instrumentów aktywnej integracji, pracy socjalnej BO
projektu. Osiągnięcie celu głównego POKL tj. wzrost poziomu zatrudnienia i
spójności społecznej zapewni stałe motywowanie BO do zmiany dotychczasowego
stylu życia, rozwoju potencjału osobistego oraz zdobywania kompetencji
społecznych
i
kwalifikacji
zawodowych.
Wartością dodaną w projekcie jest zorganizowanie szkoleń zawodowych,
warsztatów psychospołecznych, terapii, a także działań integracyjnych, których
bez wsparcia z EFS realizacja byłaby niemożliwa.
Wartość projektu: 1 498 042,79PLN
Dofinansowanie: 1 340 748,30PLN
Wkład własny: 157 294,49PLN
Umowa: UDA-POKL.07.01.01-14-009/08-03
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