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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dniem 30.09.2010r. 
zakończył realizację projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-
zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” . 

 

Celem głównym projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej 
mieszkańców gminy Lipnica Murowana” było zwiększenie szansy na integrację społeczną i 
zawodową osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. 

 

Celami szczegółowymi projektu było: 

• budowanie systemu wsparcia na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji społeczno-zawodowej; 

• zwiększenie motywacji do konstruktywnego działania i zaufania we własne siły; 
• prowadzenie  indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, 

zawodowego oraz prawnego; 
• zwiększenie odpowiedzialności, obowiązkowości oraz nabycie umiejętności 

Ŝyciowych niezbędnych do prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej; 

• uwraŜliwienie osób z otoczenia na problemy osób aktywizowanych. 

 

Grupą docelową projektu systemowego było 6 kobiet zamieszkałych na terenie gminy 
Lipnica Murowana korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są 
w wieku aktywności zawodowej, posiadają niski  poziom wykształcenia oraz wykazują 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Po rekrutacji 6 beneficjentek 
ostatecznych rozpoczęło i zakończyło udział w projekcie. W trakcie realizacji projektu 
beneficjentki zostały wyposaŜone w materiały szkoleniowe, promocyjne oraz w 
odpowiedni strój do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Uczestniczki 
projektu oraz członkowie ich rodzin tj. dzieci wzięli udział w jednodniowej wycieczce 
rodzinnej mającej na celu wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.  

Wobec kaŜdej uczestniczki projektu zastosowano cztery instrumenty aktywnej integracji 
tj. instrument aktywizacji społecznej, instrument aktywizacji zawodowej, instrument 
aktywizacji edukacyjnej oraz instrument aktywizacji zdrowotnej. 

Instrument aktywizacji społecznej obejmował zajęcia prowadzone przez psychologa i 
prawnika. Zajęcia prowadzone przez psychologa obejmowały  3 godziny zajęć 
grupowych, 5 godzin zajęć indywidualnych wobec kaŜdej uczestniczki oraz 25 godzin 
zajęć grupowych dla dzieci uczestniczek projektu. KaŜda z nich skorzystała równieŜ z 
dwóch godzin konsultacji indywidualnych prowadzonych przez prawnika.  

Instrument aktywizacji zawodowej obejmował zajęcia prowadzone przez doradcę 
zawodowego tj. 3 godziny zajęć grupowych oraz 5 godzin zajęć indywidualnych wobec 
kaŜdej uczestniczki projektu. W jego ramach zorganizowano równieŜ zajęcia mające na 
celu niwelowanie barier w poszukiwaniu zatrudnienia związanych z wyglądem 
zewnętrznym. 
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Instrument aktywizacji edukacyjnej obejmował kurs obsługi komputera i korzystania z 
Internetu w zakresie niezbędnym do poszukiwania zatrudnienia w wymiarze 40 godzin. 

Instrument aktywizacji zdrowotnej obejmował sfinansowanie badań profilaktycznych 
związanych z moŜliwością zatrudnienia.   

Zaplanowane w projekcie rezultaty twarde oraz miękkie zostały osiągnięte. Rezultaty 
twarde były mierzone poprzez dokumentację kontraktową, dokumentację prowadzoną 
przez specjalistów tj. psychologa, doradcę zawodowego, prawnika, specjalistę 
prowadzącego kurs obsługi komputera i korzystania z Internetu, listy wydanych 
materiałów oraz listy obecności. Natomiast zaplanowane rezultaty miękkie były mierzone 
przez dwie ankiety porównawcze, przeprowadzone po rekrutacji uczestników projektu i 
na końcu realizacji projektu. 

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej dziękuje wszystkim osobom 
zaangaŜowanym w realizację projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-
zawodowej mieszkańców gminy Lipnica Murowana” 

 


