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I. WPROWADZENIE 

  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję 

Europejską przewiduje realizację projektów systemowych, obejmując w ramach Priorytetu VII – 

Promocja integracji społecznej działania polityki integracji społecznej, których celem jest 

zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego  

i społecznego, poprzez przygotowanie ich wejścia lub powrotu na rynek pracy.   

Beneficjentami projektu, czyli jednostkami realizującymi projekt w Działaniu 7.1. Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałanie 7.1.1 są gminne jednostki organizacyjne – 

Ośrodki Pomocy Społecznej.  

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik jest odpowiedzią na cel, jaki został 

nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu 

nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze „konieczne staje się inwestowanie 

w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i budowanie związków między 

nimi, ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi 

z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności 

i zaangażowanie małej Ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa”.
1
 

W realizacji Programów Aktywności Lokalnej stosuje się zestaw instrumentów  

o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na 

rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie im zdolności lub 

możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 

napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych, a przez to 

wspierających ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Wyróżnia się instrumenty 

aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej.  

Zakończenie udziału w Programie Aktywności Lokalnej powinno przyczynić się – dla 

odbiorców tych działań – do wzrostu ich kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych 

umożliwiających im powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek 

pracy. 

 

  

                                                 
1 Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013 Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. 
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II. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

   

Celem głównym Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywności społecznej  

i zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej na terenie partnerskich gmin (Gnojnik, 

Czchów, Iwkowa). 

 

Cele szczegółowe: 

 Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania  

i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników  

i uczestniczek programu; 

 Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz 

nabycie indywidualnych umiejętności aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy; 

 Wzmocnienie potencjału kadrowego OPS uczestniczących w projekcie. 

 

 

Kierunki działań 

 

Cele programu realizowane będą poprzez podejmowania następujących działań: 

 

1. organizowanie poszczególnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu, 

2. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących 

społeczność lokalną, 

3. promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie, 

4. inne działania wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu. 
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III ODBIORCY PROGRAMU – GRUPY DOCELOWE W 2015 ROKU 

 

Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Gnojnik, w tym: 

 

 bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Brzesku, 

 nieaktywnych zawodowo (np. ubezpieczonych w KRUS, nieprowadzących działalności 

rolniczej), 

 korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (trwale bądź na potrzeby projektu), 

 z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, 

 w wieku zgodnym ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Priorytetu VII Program 

Operacyjne Kapitał Ludzki 2007-2013, tj. 15-64 lata. 

 

W 2015 roku w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik wsparciem 

objętych zostaną 4 osoby i ich otoczenie. 

Grupa docelowa projektu została zakwalifikowana do uczestnictwa w programie w drodze 

rekrutacji przeprowadzonej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku 

i pracowników socjalnych.  

Poszczególne osoby na etapie rekrutacji wypełniły ankietę, natomiast po ich 

zakwalifikowaniu i zatwierdzeniu grupy docelowej złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie 

oraz podpisały niezbędne dokumenty, które zostały zgromadzone w teczce każdego z uczestników. 

Z zakwalifikowanymi uczestnikami zostały zawarte umowy, które zaakceptował Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku.  

 

 

IV. SPOSÓB I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI 

PROGRAMU 

 

W ramach programu przewiduje się stosowanie: 

1. Instrumentów aktywnej integracji tj. aktywizacja: społeczna, zawodowa, edukacyjna   

i zdrowotna,  

2. Środowiskowej pracy socjalnej, 

3. Działania  o charakterze środowiskowym (wyjazd do kina dla uczestników biorących udział 

w PAL). 
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V. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:  

 

1. Środowiskowej pracy socjalnej – działanie realizowane przez pracownika socjalnego 

mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 

oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

2. Instrumentów aktywnej integracji: 

a) aktywizacja edukacyjna – kursy, warsztaty, szkolenia, 

b) aktywizacja społeczna – trening kompetencji społecznych, 

c) aktywizacja zawodowa – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, 

d) aktywizacja zdrowotna – terapia psychologiczna, 

3. Działań o charakterze środowiskowym (wyjazd do kina). 

 

 

VI. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ  

 

Program będzie realizowany w okresie od stycznia do  marca 2015 roku.  

 

Planowany
2
 harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach programu 

przedstawia się następująco:  

 

 

Lp. Zadania / działania 

Okres 

realizacji 

- 2014 

Okres realizacji – 2015 

 XII I II III 

1. Promocja projektu     

2. Rekrutacja grupy docelowej     

3. 

Działania o charakterze 

środowiskowym 
    

                                                 
2 Okres realizacji, jak również same formy wsparcia w ciągu roku mogą się zmienić. Podane miesiące są wstępnym 

planem pracownika socjalnego, a formy wsparcia określone w indywidualnych ścieżkach wsparcia uczestników, 

które mogą ulec zmianie. 
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Instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej 

4. 

Uczestnictwo w kursach, 

konsultacjach, treningach 
    

4.1 

Kurs „Obsługa komputera 

wraz z obsługą kasy fiskalnej” 
                                                

5. 
Indywidualne konsultacje  

z doradcą zawodowym 
    

6. 

Trening kompetencji  

społecznych 
    

7. Terapia psychologiczna      

8. Ewaluacja projektu     

 
 

VII. PRZEWIDYWANE REZULTATY 

  

 Rezultaty twarde:  

 

1. Program Aktywności Lokalnej ukończą 4 osoby, co zostanie potwierdzone zaświadczeniami 

wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Zorganizowane zostanie 8 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, 

3. Zorganizowane zostanie 15 godzin treningu kompetencji społecznych, 

4. Zorganizowane zostanie 8 godzin terapii psychologicznej, 

5. Zorganizowane zostanie 60 godzin kursu „Obsługa komputera wraz z obsługą kasy 

fiskalnej”, 

 

Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia według wzoru MEN potwierdzające ukończenie 

danego kursu. 

 

Rezultaty miękkie: 

 

1) w obszarze zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji, większe zaufanie we 

własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny), 

2) w obszarze kluczowych umiejętności pracowniczych (nabycie umiejętności pracy 

w zespole lub pracy indywidualnej,  nabycie umiejętności komunikacyjnych – kontakty 

interpersonalne), 
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3) w obszarze umiejętności praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, 

sporządzania dokumentów CV, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy – 

wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy), 

4) w obszarze osobistych predyspozycji (poprawa autoprezentacji, poprawa samopoczucia, 

zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania, nabycie umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania), 

5) odrodzenie się więzi międzyludzkich, nawiązywanie nowych kontaktów/ znajomości, 

6) zintegrowanie społeczności lokalnej. 

 

VIII. REALIZATORZY 

 

 Realizatorami zadań Programu Aktywności Lokalnej są: 

 

1. Gmina Gnojnik, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku. 

 

IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 

 

 Środki pochodzące z Gminy Gnojnik – wkład własny, 

 Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – dofinansowanie. 

 

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY 

 

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco poprzez wypełnianie przez uczestników 

ankiet na początku przystąpienia do projektu, przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

poszczególnych form wsparcia. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone na koniec 

każdego kwartału. Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych  

i jakościowych, jakie pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane 

zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy. Ponadto na koniec roku zostanie 

sporządzony raport z ewaluacji dotyczący pomiaru rezultatów miękkich i twardych. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                    Janusz Zych 


