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ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, w związku
z planowaną realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. „AKTYWNI NA START”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
zaprasza do społecznych konsultacji, dotyczących planów i założeń działań projektowych.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Okres realizacji projektu obejmuje: styczeń – grudzień 2014.
Celem projektu będzie zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia, poprzez zdobycie
i podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych i społecznych przez uczestników
projektu, zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także przygotowanie
do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Projekt skierowany będzie do mieszkańców gminy Piotrków Kujawski, korzystających z pomocy
społecznej tj. do osób pozostających bez zatrudnienia, będących w wieku aktywności zawodowej,
nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych.
W odniesieniu do grupy osób korzystających z pomocy społecznej w wieku 15-30 lat, projekt
przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk.
W ramach projektu osoby skorzystają z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.
Oferowane będą m.in. następujące formy wsparcia: szkolenia zawodowe, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy, warsztaty psychologiczne. Ponadto, co najmniej 1 osoba w wieku 15-30 lat
zostanie objęta instrumentem aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, stażu lub praktyki, jeżeli
zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od 9 sierpnia do 23 sierpnia 2013r.
Opinie prosimy przekazywać na formularzu konsultacji społecznych – dostępnym poniżej lub
bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim,
I piętro, pokój nr 1.
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