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   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie w roku 2011 kontynuował realizację projektu
systemowego pt. &quot;Z EFS pokonamy trudności&quot;

  

   Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 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.

      

   W dniu 09.12.2011 r. podsumowano jego realizację na wspólnym spotkaniu beneficjentów,
kadry projektu oraz Z-cy burmistrza Miasta i Gminy Kłodawa Stanisława Marciniaka.
   We wspólnej dyskusji wymieniono wrażenia beneficjentów, ich refleksje na temat
uczestnictwa w Projekcie. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać wystawę prac wykonanych
przez uczestników projektu, przygotowane na wystawie.

  

   Celem projektu było ograniczenie marginalizacji społecznej osób bezrobotnych,
korzystających z pomocy społecznej, ich aktywizacja poprzez rozwijanie różnych form
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez kobiety i mężczyzn w wieku
aktywności zawodowej z tereny gminy Kłodawa.

  

   W ramach powyższego projektu w 2011 r. zostało zakwalifikowanych 15 osób : 11 kobiet i 4
mężczyzn, którzy od października 2011 r. rozpoczęli cykl szkoleniowy:
   1.Trening umiejętności psychospołecznych – zajęcia z psychologiem
   2.warsztaty aktywnego poszukiwania pracy- zajęcia z doradca zawodowym
   3 Szkolenie zawodowe:

     
    -      obsługa komputera i znajomość programów komputerowych ,   
    -      florystyka z obsługą kasy fiskalnej  
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   Wymiernym efektem uczestnictwa w projekcie jest uzyskanie certyfikatów zawodowego,
zwiększającego szanse na rynku pracy, które w czasie spotkania beneficjenci otrzymali.
   Nie mniej jednak ważna jest zmiana postaw uczestniczek i uczestników projektu – ich
aktywność, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawę
sytuacji życiowej i zawodowej.
   Zadania realizowała firma zewnętrzna, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu –
Centrum WIEDZA z Konina.
   Łączny budżet Projektu w 2011 r. to 115 089,24 zł, z czego wysokość środków uzyskanych ze
Europejskiego Funduszu Społecznego to 103 004,87 zł.

  

    

  

   Projektodawca
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

  

   Adresaci

  

   Mężczyźni i kobiety w wieku aktywności zawodowej , niepozostające w zatrudnieniu ,
korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
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