Gmina Kałuszyn
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie
realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki Pomocy Społecznej
T y t u ł p r o j e k t u:

„ Ż y j a k t y w n i e, ż y j
Głównym celem projektu jest budowanie systemu
wsparcia osób mających trudności w wejściu na rynek
pracy/dorosłe życie, w pozyskaniu zatrudnienia
i
realizacji życiowych planów poprze z prace z grupami
znajdującymi się w niekorzystnym położeniu. Będzie to
miało na celu umożliwienie im określenia ich potrzeb i
praw, jasne przedstawienie celów i podjęcie działań,
pozwalających
te cele realizować w ramach
demokratycznych struktur.
Cele projektu zostały zdefiniowane uwzględniając
problemy i specyfikę barier na jakie napotykają klienci
OPS. Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia i
funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej
dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia 45
uczestników w tym 25 dziewcząt i 20 chłopców z terenu
miasta i gminy Kałuszyn zagrożonych wykluczeniem
społecznym nie objętych działaniami OHP.
Program Aktywności Lokalnej i projekt „Żyj
aktywnie, żyj ciekawie 2011” realizowany jest przez dwie
instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej i Gimnazjum w
Kałuszynie. Skierowany jest do dzieci i młodzieży
zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do ich
rodziców. Młodzi ludzie żyją
w rodzinach
wieloproblemowych, często powielają wzorce wyniesione
z domu rodzinnego.
Projekt jest zgodny
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

z

celami

Programu

Realizacja projektu „Żyj aktywnie, żyj ciekawie
2011 zdefiniowanego w Programie Aktywności Lokalnej
uchwalonego przez Radę Gminy jest formą wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym narażonych na
marginalizację z powodu utrudnionego dostępu do
rozwoju emocjonalnego oraz zdobywaniu dodatkowych
kwalifikacji i umiejętności. Projekt będzie eliminował
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przyczyny trudnej sytuacji uczestników. Wspomoże ich
integrację ze społeczeństwem oraz ich aktywizacje
zawodową.
W ramach projektu przewiduje się zastosowanie:
środowiskowej pracy socjalnej oraz instrumentu
aktywizacji społecznej i edukacyjnej
sfinansowanie usług wspierających aktywność
zawodową – doradztwo zawodowe
organizowanie i finansowanie wsparcia i
poradnictwa indywidualnego i grupowego w zakresie
kompetencji życiowych: doradztwo psychologiczne,
terapia uzależnień
sfinansowanie uczestnictwa w świetlicy: zajęcia
wyrównawcze, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne,
posiłki
działania
o
charakterze
środowiskowymzorganizowanie imprezy o charakterze edukacyjnym dla
uczestników
wyjazd na obóz terapeutyczny z nauką języka
angielskiego do miejscowości Kołobrzeg),
zorganizowanie imprez turystycznych: wyjazd na
lekcje muzealne w Warszawie, wycieczki do Warszawy do
teatru na spektakle
Projekt realizowany w okresie od dn. 1 kwietnia
2011 do końca listopada 2011r.

“... Kałuszyńskie” – Czasopismo Kałuszyna i okolic
Nr 1 (49) Lipiec / Sierpień / Wrzesień 2011r.

Kierownik OPS
Grażyna Chybicka

