CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Daj sobie szansę - Tobie też się uda” realizowany 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.

„Daj sobie szansę, Tobie też się uda” – kontynuacja projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach w roku 2014 realizuje projekt systemowy
pn. „Daj sobie szansę, Tobie też się uda”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W tegorocznej edycji projektu weźmie udział 35 osób:
- w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
- bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi
- zagrożonych wykluczeniem społecznym
- korzystającym z pomocy tut. MOPS
- zamieszkujące na terenie miasta Gorlice
Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w sposób ciągły – przez cały okres realizacji
projektu.
Głównym celem projektu jest – Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród klientów
MOPS Gorlice poprzez aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną.
Uczestniczy projektu wezmą udział w zajęciach warsztatowych:
1. Trening umiejętności społecznych.
2. Doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne)
3. Doradztwo psychologiczne (zajęcia grupowe i indywidualne)
Realizacja projektu w 2014 roku zakłada również możliwość uzupełnienia wykształcenia w
okresie czasu do czerwca 2015 roku na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym,
policealnym w zależności od potrzeb uczestników projektu.
Działaniami projektowymi objęte zostanie również najbliższe otoczenie beneficjentów,
zwłaszcza dzieci. Dla nich Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizuję min. wyjazd
integracyjno-rekreacyjnego dla zainteresowanych z okazji dnia Św. Mikołaja, natomiast w okresie
wakacyjnym wyjazd 2-dniowy integracyjno-rekreacyjny również dla zainteresowanych B.O. wraz z
otoczeniem. W trakcie wyjazdu odbędzie się szereg zajęć mających na celu integrację
międzypokoleniową, poprawienie relacji rodzinnych oraz zajęcia z psychologiem.
Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest wyposażenie jego uczestników w wiedzę i
umiejętności dotyczące zmiany postaw życiowych, które do tej pory były przeszkodą w znalezieniu
zatrudnienia oraz samodzielnego wychodzenia z trudnych sytuacji pojawiających się w życiu
codziennym. Działania projektowe na rzecz B.O. mają spowodować wzrost samodzielności wśród
klientów pomocy społecznej, przełamać bariery zniechęcenia do uczestnictwa w życiu społecznym, a
w związku z tym włączenie osób zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w pełne korzystanie z
dobrodziejstw cywilizacyjnych.
Zainteresowanych udziałem w projekcie pn. „Daj sobie szansę, Tobie też się uda” spełniających
poniższe kryteria:
- w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
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- bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi
- zagrożonych wykluczeniem społecznym
- korzystającym z pomocy tut. MOPS
- zamieszkujące na terenie miasta Gorlice
ZAPRASZAMY! do MOPS w Gorlicach, ul. Reymonta 1 pok. Nr 10. Szczegółowe informacje
można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 18/352-05-10 lub 18/352-03-11 wew. 110

