W dniu 27.12.2010 roku w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka odbyła się
konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego „Aktywnie w
przyszłość” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wniosek o dofinansowanie został zatwierdzony na kwotę 94.007,60 zł, z czego
wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego funduszu Społecznego stanowi kwotę
84.136,80 zł, natomiast wkład własny ośrodka 9.870,80zł.
W wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez pracowników socjalnych oraz
koordynatora projektu wyłoniono 10 Beneficjentów Ostatecznych, którzy spełniają
wymagania stawiane wszystkim uczestnikom.
Zagrożenie wykluczeniem społecznym, długotrwałe pozostawanie bez
zatrudnienie, wyuczona bezradność, brak wiary we własne siły i możliwości, brak
doświadczenia zawodowego, to głównie problemy, które napotykali uczestnicy
projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie
Mazowieckiej pn. „Aktynie w przyszłość”
Projekt swoim zasięgiem obejmował 10 osób z terenu Gminy Rawa
Mazowiecka, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. W projekcie wzięło
udział 5 kobiet i 5 mężczyzn, z którymi zawarto kontrakty socjalne.
Szkolenia w ramach projektu systemowego przeprowadziło Centrum Edukacji,
Diagnozy i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej „PROGRES” z Koluszek.
Spotkania szkoleniowe rozpoczęły się w 28.06.2010r. a zakończyły 27.10.2010r. W
ramach realizowanego projektu uczestnicy skorzystali z różnorodnych form wsparcia:
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych (aktywizacja społeczna) –
były to spotkania grupowe mające na celu wzbudzenie w Beneficjentach
postawy asertywnej, budowania poczucia własnej wartości, formułowania
celów życiowych i ich realizowania, racjonalnego podejmowania decyzji,
konstruktywnego rozwiązywania problemów, poszukiwania pomocy i
korzystania ze wsparcia.
• Warsztaty doradztwa zawodowego (aktywizacja zawodowa) – spotkania
grupowe uczące odpowiedzialności za budowanie spójnego planu zawodowego,
rozwijania umiejętności i zdobywanie informacji, które umożliwią
przezwyciężenie barier osobistych w procesie poszukiwania pracy, zwiększenie
zdolności dostosowania się do zmian na rynku pracy oraz wiążącego się z tym
swobodnego poruszania się po nim. W ramach zajęć opracowano indywidualny
plan działania.
• Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym (aktywizacja zawodowa) –
indywidualna praca z każdym z uczestników, oparta o następujące cele:
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określenie indywidualnych celów zawodowych, zainteresowań, cech
osobowościowych, które wspierają lub utrudniają znalezienie pracy,
wzbudzenie pozytywnej motywacji do podjęcia zmian w karierze zawodowej.
• Indywidualne rozmowy motywacyjno - wspierające (aktywizacja społeczna)
– rozmowy indywidualne z psychologiem miały na celu zwiększenie, a czasami
pobudzenie motywacji uczestników do udziału w programie szkoleń, co z kolei
prowadziło do efektywnych zmian na polu życiowym Beneficjentów
Ostatecznych.
• Moduł szkoleń zawodowych (aktywizacja edukacyjna):
- Obsługa wózków widłowych – szkolenie przygotowujące i dające
uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózków widłowych. W
ramach szkolenia Panowie przeszli badania określające ich zdolność do
wykonywania zawodu.
- Bukieciarstwo z elementami florystyki – przygotowanie teoretyczne i
praktyczne do pracy w kwiaciarniach.
- Magazynier – przygotowanie do pracy na magazynie.
Podczas szkoleń zawodowych przeważały zajęcia praktyczne.
Przez okres trwania szkoleń BO objęci byli wsparciem finansowym w formie
zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych, a także prowadzona była
systematyczna praca socjalna.
Celem ogólnym projektu było przede wszystkim ograniczenie zjawiska
długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn- - poprzez oferowanie osobom bezrobotnym
będącymi klientami pomocy społecznej i mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz działań na rzecz poprawy zdolności
do zatrudnienia. Cel ten miał zostać osiągnięty dzięki zastosowaniu form aktywnej
integracji.
Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz rozmów przeprowadzonych z
BO wynika, że cel ogólny projektu został zrealizowany. Świadczyć o tym może chęć
dokonywania zmian w życiu zawodowym jak i osobistym uczestników projektu pn.
„Aktywnie w przyszłość”
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