Rekrutacja do udziału w projekcie „Aktywność i podnoszenie
kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość” na rok 2015.
Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubniu realizuje już piąty rok projekt pt. „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji
szansą na lepszą przyszłość”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa i realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do
30.06.2015r.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu został wyróżniony
przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Województwa Małopolskiego jako
przykład innowacyjnych oraz wartych naśladowania pomysłów na wykorzystanie unijnej
pomocy dla rozwoju lokalnego.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie problemów klientów pomocy społecznej
w Gminie Lubień poprzez aktywizację społeczno-zawodową.
Grupą docelową projektu w latach 2010-2012 było 40 osób, natomiast w latach 20132015 będzie 46 osób korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie
Gminy Lubień w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), które są: bezrobotne, nieaktywne
zawodowo, pracują w gospodarstwach rolnych bądź są ubezpieczone w KRUS. Jednym
z najważniejszych narzędzi stosowanych przy realizacji projektu będą kontrakty socjalne
zawierane przez pracowników socjalnych.
Grupa Beneficjentów Ostatecznych zostanie objęta kompleksowym i zintegrowanym
programem wsparcia. W ramach projektu zostaną zastosowane instrumenty aktywnej
integracji:
1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:
 usługi wspierające aktywizację zawodową – trening pracy.
2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
 skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających
na celu podniesienie lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych (kierunki szkoleń
będą dopasowane indywidualnie dla każdego uczestnika w odniesieniu do jego
potrzeb i możliwości oraz szanse na uzyskanie zatrudnienia w oparciu o wywiad
środowiskowy oraz rekomendację trenera pracy/doradcy zawodowego).
3. Instrumenty aktywizacji społecznej:
 trening kompetencji i umiejętności społecznych
W roku bieżącym w ramach projektu 16 osób skorzystało z szerokiej oferty
szkoleniowej, doradztwa zawodowego i pracy socjalnej. Zrealizowano szkolenia: Trening
pracy, Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursy zawodowe:, Prawo jazdy
kat. C dla 2 osób, Kurs profesjonalny opiekun osób zależnych dla 2 osób, Kurs obsługi kasy
fiskalnej z obsługą klienta dla 4 osób, Kurs grafiki komputerowej dla 1 osoby, Kurs wizażu i
stylizacji dla 1 osoby, Kurs kosmetyczny dla 1 osoby, Operator wózków widłowych dla 2
osób oraz kurs Operator koparko ładowarki i koparki jednonaczyniowej (w trakcie realizacji)
dla 3 osób. Oferta szkoleniowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
uczestników. Wszyscy uczestnicy Projektu bardzo wysoko ocenili zorganizowaną ofertę
szkoleniową i doradczą. Zapraszamy do udziału w Projekcie w roku 2015.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie w okresie styczeń-czerwiec 2015 proszone
są o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną oraz kontakt z Biurem Projektu
mieszczącym się w Ośrodku Pomocy Społecznym w Lubniu pokój nr 23.
Grupę docelową stanowić będzie w 2015 roku 14 osób.
Biuro czynne jest w poniedziałek od godziny 8:00-16:00, wtorek – piątek w godzinach
od 7:45-15:45.
Kontakt telefoniczny pod numerem: (18) 26 82 123, 724914697, e-mail: ops@lubień.pl

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 31.12.2014r.
Dokumenty do pobrania:
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