
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                      

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy współfinansowany 

prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Rozwój 

własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia.” Projekt ten ma na celu aktywizację 

i integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Adresowany jest do 

osób pozostających długotrwale poza rynkiem pracy, o niskim poziomie wykształcenia oraz  

o ograniczonym dostępie do rynku pracy (np. brak aktualnych umiejętności, bariera 

transportowa). Założeniem projektu jest wyposażenie beneficjentów w umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy poprzez spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Na 

spotkaniach tych beneficjenci przygotowują dokumenty aplikacyjne (podanie, CV, list 

motywacyjny), uczą się autoprezentacji, zdobywają umiejętności prowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. Z kolei kurs komputerowy i obsługi Internetu ma wyposażyć uczestników  w 

umiejętności korzystania z dobrodziejstwa informatyzacji. Kurs prawa jazdy kategorii B ma 

zwiększyć mobilność  przestrzenną a tym samym ułatwić dostęp do ewentualnego miejsca 

pracy a także ułatwić życie rodzinne. Ponadto przez ostatnie cztery lata beneficjentki 

uczestniczyły w szkoleniach z zakresu:  

                   - abc przedsiębiorczości 

                   - kurs zakładania tipsów, makijażu i podstaw fryzjerstwa;   

                   - kurs kulinarny 

                   - tematyki opiekuńczo – wychowawczej. 

Uczestniczki biorące udział projekcie mają zapewniony transport i posiłek integracyjny. 

Od  19.09.2008 roku do 31.12.2011roku aktywną integracją zostały objęte  33  osoby 

(kobiety). Osiągnięto wszystkie założone na etapie wniosku aplikacyjnego wskaźniki. 

Wszystkie osoby przeszły całą przewidzianą dla nich w projekcie ścieżkę aktywizacyjną  

Środki na realizację projektu w danym roku kalendarzowym zostają przyznane na podstawie 

składanego do 31 stycznia  wniosku aplikacyjnego do instytucji pośredniczącej tj. 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Poznaniu. 

W okresie ostatnich  czterech lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach na realizację 

w/w projektu wydatkował środki w wysokości 233 090 zł z czego z WUP  w Poznaniu  

208 615 zł. Gmina zabezpieczyła udział środków  własnych w kwocie  24 474 zł. Na potrzeby 

realizacji projektu zakupiono szafę metalową do przechowywania dokumentacji projektowej, 

kserokopiarkę, aparat fotograficzny, laptopa. W/w sprzęt jest wykorzystywany także przy 

realizacji innych zadań OPS.        

                     

 


