Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce
osoby pragnące zmienić swoją sytuację zawodową, osobistą i korzystają
z pomocy naszej instytucji, są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Długołęka

ZAPRASZA
do udziału w projekcie „Aktywni razem”
który oferuje cykl zajęć:
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
kurs z podstawowej pielęgnacji osoby przewlekle chorej i niesamodzielnej z praktyką
trening interpersonalny
warsztaty z zarządzania budżetem domowym
warsztaty z dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne
kurs na operatora wózka widłowego
Cel projektu.
Celem projektu „Aktywni razem” jest zwiększenie szans na rynku pracy i integracja ze
społeczeństwem osób znajdujących się w trudnej sytuacji, a także podniesienie kwalifikacji
zawodowych oraz zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, podniesienie
kompetencji społecznych oraz umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.
Planowane działania.
Planuje się zawarcie 7 kontraktów socjalnych. Działania podejmowane w Projekcie będą zmierzały
do zapewnienia pomocy finansowej w postaci wsparcia dochodowego (zasiłków celowych) dla
7 osób. Wyspecjalizowani trenerzy zrealizują warsztaty i kursy w ramach zadania aktywnej
integracji. Każdy z uczestników Projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami
aktywnej integracji (aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna, zdrowotna).
Termin i miejsce szkoleń: od 01.03.2014r. do 30.06.2014r., Długołęka
Rekrutacja:
1. Pracownik odpowiedzialny za rekrutację: Aneta Mruk (tel. 71 315 20 60 wew 19), lub
bezpośrednio można się zgłosić do pracowników socjalnych właściwych miejscowości,
2. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 20.02.2014r. (prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz zapoznanie się z regulaminem Projektu),
3. O wynikach rekrutacji poinformuje koordynator projektu, Aneta Mruk, do dnia 26.02.2014r.
4. Liczba uczestników: 7 osób.
O projekcie.
Projekt „Aktywni razem” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro Projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce mieści się przy ul.

Szkolnej 40a w Długołęce, tel./fax 71 315 20 60, 315 20 50 lub 660 144 051.

