
 

 

 

 

 

 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizował w 2013 roku projekt pn.: „Stawiam na siebie!”, współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII 

„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”). 
 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

Projekt realizowany był w okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. 
 

CELE PROJEKTU 

Cel ogólny 

Podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej u 45 osób z terenu Miasta Siedlce, pozostających bez zatrudnienia, 

korzystających z pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej. 

Cele szczegółowe 

 zwiększenie kompetencji społecznych i nabycie nowych umiejętności zawodowych, a tym samym zwiększenie szans na rynku 

pracy; 

 zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości. 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Projekt skierowano do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  

które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. 

NARZĘDZIA REALIZACJI PROJEKTU 

Zastosowano narzędzie kontraktu socjalnego i wykorzystano instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, w tym: 

Instrumenty aktywizacji zawodowej: 

 zajęcia grupowe oraz indywidualne z doradcą zawodowym, w tym sporządzenie dokumentów aplikacyjnych. 

Instrumenty aktywizacji społecznej: 

 warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych; 

 warsztaty w zakresie savoir-vivre’u; 

 warsztaty umiejętności wychowawczych; 

 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 warsztaty rodzinne; 

 spotkania w ramach klubu samopomocowego. 

Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: 

 zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym, w tym skierowanie na kursy  

i szkolenia: „Sprzedawca”, „Księgowość”, „Fryzjerstwo”, „Florystyka”, „Prawo jazdy kat. C”, „Prawo jazdy kat. D”, „Prawo jazdy  

kat. C+E”, „Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych na przewóz rzeczy dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. C”, 

„Kwalifikacja wstępna przyspieszona uprawniająca do przewozu rzeczy dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”, „Obsługa 

wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej i obsługą magazynu”, „Obsługa stacji paliw płynnych i gazowych”; 

 zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia. 
 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM 

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano m. in.:  

 VI edycję Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (poradnictwo psychologiczne i prawne); 

 jednodniową konferencję pn.: „Współczesne wyzwania wobec wychowania”; 

 dwudniową konferencję pn.: „… depresja…”; 

 bezpłatny spektakl teatralny oraz projekcje trzech filmów poruszających problemy społeczne dla mieszkańców miasta; 

 zajęcia w Pracowni Działań Twórczych; 

 wycieczki o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 

w Warszawie oraz teatru w Warszawie; 

 imprezę integracyjną - zabawę mikołajkową. 

 
 

KONTAKT 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

Dział Analityczno-Programowy 

ul. Sienkiewicza 32 

tel. 25 632 57 04 wew. 14 lub 42 

www.mopr.siedlce.pl 

e-mail: ap@mopr.siedlce.pl 


