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Uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczny projekt systemowy odbyło się w dniu 27
sierpnia 2015 roku w siedzibie nowopowstałej Spółdzielni Socjalnej w Seceminie. W spotkaniu
uczestniczyli tegoroczne Beneficjentki Ostateczne projektu jak również przedstawiciele władz
samorządowych na czele z Wójtem Gminy - Panem Tadeuszem Piekarskim. Warto zaznaczyć,
iż projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie.

Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik Teresa Stefańska, która serdecznie powitała gości oraz
podziękowała wszystkim którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Podkreśliła także, że
realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania oraz wsparcia władz
samorządowych Gminy Secemin. Poinformowała, iż dnia 23 marca br. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Seceminie po raz ostatni podpisał umowę ze Świętokrzyskim Biurem
Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Wymienione działania podejmowane były corocznie od
2008 roku ciesząc się nieustannie dużym zainteresowaniem wśród grona Klientów naszego
Ośrodka.

Wójt Gminy złożył gratulacje uczestnikom projektu oraz podziękował wszystkim którzy
przyczynili się do tego, że projekt został zrealizowany. Zachęcił także do podejmowania
dalszych działań prowadzących do aktywizacji mieszkańców Gminy Secemin.

Budżet OPS nie jest adekwatny do wszystkich potrzeb, dlatego szukamy nowych pomysłów i
rozwiązań jak pozyskać dodatkowe środki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
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Takim rozwiązaniem była realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Gmina Secemin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie realizował
projekt systemowy pt. "LEPSZY START" w ramach Priorytet VII - Promocja integracji
społecznej.

Projekty miały na celu aktywizację osób bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo, niepełnosprawnych, a przede wszystkim korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, którzy byli w wieku aktywności zawodowej, w szczególności o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektów indywidualnymi
kontraktami socjalnymi objętych zostało 60 osób, które były gotowe na dokonywanie zmian,
chętne do współpracy oraz spełniające wymogi dotyczące grup docelowych Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektów
systemowych. Projekty systemowe są formą pracy z klientami pomocy społecznej, jest
wyzwaniem dla kadry Ośrodka Pomocy Społecznej, a efekty wspólnych wysiłków są
zauważalne poprzez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin. Projekty są skierowane
do grupy kobiet ponieważ są one bardziej narażone na wykluczenie społeczne oraz borykają
się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. Wszystkie osoby biorące udział skorzystały z
warsztatów "Aktywnego poszukiwania pracy", z warsztatów "Kompetencje i umiejętności
społeczno - życiowe" oraz z kursów zawodowych: tj.;

- Podstaw obsługi komputera;

- Prawa jazdy;

- Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych (catering);

- Aranżacja terenów zielonych;

- Artystyczne szycie firan;

- Opiekunka osób starszych;
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- Księgowość komputerowa w MŚP;

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej;

- Fryzjer;

- Cukiernik;

- Kucharz, kelner małej gastronomii;

- Opiekun osób starszych z elementami pierwszej pomocy.

Ponadto 2 b. o. - rozpoczęły ścieżkę uzupełnienie edukacji, co umożliwiło im zdobycie
wykształcenia średniego. Wszystkie osoby przystępujące do projektu ukończyły go, co zostało
potwierdzone uzyskaniem certyfikatów. Nadmieniam, iż osoby same zgłaszały chęć
uczestnictwa w projektach.

Poprzez realizowane projekty podnosiliśmy nie tylko poziom wykształcenie ale również
dawaliśmy możliwość przekwalifikowania się bądź zdobycia nowych umiejętności. Dzięki
podjętym działaniom udało nam się zaktywizować Beneficjentki do podjęcia pracy zawodowej
bądź stażu zawodowego. Obecnie w stosunku zatrudnienia pozostaje 12 osób. Warto
zaznaczyć, iż dzięki zgromadzonym środkom unijnym z roku na rok wzbogacał się nasz
Ośrodek w niezbędne sprzęty, a tym samym zaoszczędziliśmy na własnych. W ramach
projektów zostały zakupione zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, tablicę
informacyjną, Laptopa wraz z programem komputerowym MS Office, drukarki, drukarkę ze
skanerem oraz aparat fotograficzny. Została utworzona własna strona internetowa (
www.gopssecemin.pl
), na której na bieżąco umieszczane są aktualne informacje. Serwis ten poświęcony jest
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie. W corocznym projekcie
odbyły się również zajęcia z wizażystą.

3/4

Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Lepszy start" realizowanego w latach 2008-2
Wpisany przez Anita Pośpiech
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 09:03 - Poprawiony piątek, 04 września 2015 09:15

Na warsztatach Uczestniczki miały okazję nauczyć się
kreowania własnego wizerunku i umiejętnej stylizacji, która podkreśli naturalne zalety i ukryje
niedoskonałości w taki sposób, by były niewidoczne dla oka. Odpowiedni makijaż jest równie
ważny jak dobór stroju czy dodatków. Zajęcia miały na celu nauczyć Uczestniczki doboru
kolorów pasujących do różnych typów urody, właściwego makijażu zarówno do pracy jak
również na wieczorne wyjście z przyjaciółmi lub uroczystość rodzinną. Warto nadmienić, iż w
ramach projektów odbywały się również wyjazdowe spotkania terapeutyczne z psychologiem w
których uczestniczyły BO wraz z rodzinami. Podczas wyjazdu psycholog miał okazję
popracować z rodzinami indywidualnie w plenerze. Pomimo, iż wiek uczestników był
zróżnicowany każdy znalazł coś dla siebie i każdy wracał do domu pełen wrażeń. Uczestnikom
w trakcie trwania wszystkich szkoleń i warsztatów zapewnialiśmy materiały dydaktyczne,
piśmiennicze, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, a także w razie konieczności
pokrycie kosztów badań lekarskich. Ponadto wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały
objęte zaplanowaną na ten cel pomocą finansową w formie zasiłków celowych, wypłacanych
zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Wszystkie osoby były wdzięczne, iż mogły brać udziału w projektach, które
spowodowały pozytywne zmiany w dotychczasowym ich życiu. Dla kilka osób była to jedyna
okazja, aby po prostu wyjść z domu, zmienić otoczenie, wzbogacić swoją wiedzę, zmienić
dotychczasowy styl bycia. Natomiast dla części ukończony kurs umożliwił podjęcie pracy.
Beneficjenci Ostateczni wykazywali ogromne z
aangażowanie podczas realizacji
zaplanowanych dla nich ścieżek w ramach naszych projektów. Można powiedzieć, iż stworzyli
taką małą lokalną społeczność.
My
cieszymy się z osiągniętych sukcesów wszystkich uczestników i zapraszamy do wzięcia udziału
w innych projektach.

Realizatorzy projektu "Lepszy start" serdecznie dziękują wszystkim którzy w latach 2008-2015
byli zaangażowani w realizację projektu i przyczynili się do osiągnięcia rezultatów projektu.

Wszystkim osobom, które uczestniczyły w projekcie "Lepszy start" życzymy powodzenia i
sukcesów w dalszym rozwoju zawodowym oraz jak najlepszego wykorzystania nabytych w
projekcie umiejętności i kwalifikacji zawodowych!
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