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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje 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 upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej). 
 

Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” współtworzy zespół projektowy w którego skład 
wchodzi koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, główny księgowy MOPR, 
pracownik ds. obsługi księgowej, dwóch pracowników socjalnych, pracownik ds. zamówień 
publicznych oraz pracownik ds. promocji, monitoringu i ewaluacji. Za realizację projektu 
odpowiedzialny jest Dyrektor MOPR. 
 

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2009 r. – 31.12.2009 r. 
 
CELE PROJEKTU 
Cel ogólny 
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób z terenu Miasta Siedlce pozostających 
bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności 
zawodowej. 
Cele szczegółowe 

 Zwiększenie kompetencji społecznych. 
 Nabycie nowych umiejętności zawodowych, a tym samym zwiększenie szans  

na rynku pracy. 
 Zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości. 

 
ADRESACI DZIAŁAŃ PROJEKTU 
Projekt skierowany jest do 84 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności 
zawodowej, tj. osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby  
w wieku 18 – 40 o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach i osoby realizujące 
indywidualny program usamodzielnienia – pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych  
i placówek opiekuńczo – wychowawczych. 
 
NARZĘDZIA REALIZACJI PROJEKTU 
W projekcje pn.: „Stawiam na siebie!” zastosowano narzędzie kontraktu socjalnego. 
Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą z osoba ubiegającą się o pomoc określającą 
uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań 
zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby i rodziny.  
W ramach projektu wykorzystano instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, tj.: 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Projekt pn.: „Stawiam na siebie!” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Instrumenty aktywizacji zawodowej: 
- spotkania z doradcą zawodowym. 
 
Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: 
- zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze 
zawodowym – warsztaty kulinarne – przygotowywanie posiłków z mąki,  
kurs „Prawo jazdy kat. B i C”, kurs „Fryzjerstwo”, kurs „Pielęgnacja paznokci”,  
kurs „Sprzedawca”, kurs „Komputerowy”, kurs „Księgowość”, kurs „Obsługa wózków 
jezdniowych i magazynu”. 
 
Instrumenty aktywizacji społecznej: 
- warsztaty w zakresie podniesienia umiejętności społeczno – zawodowych, 
- warsztaty umiejętności społecznych savoir – vivre. 
 
Instrumenty aktywizacji zdrowotnej:  
- badania specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia. 
 
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 
W działaniach o charakterze środowiskowym wpisane zostały m. in.:  
 II edycja Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (poradnictwo medyczne, 

psychologiczne, prawne), 
 Impreza integracyjno – sportowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

uczęszczającymi do różnych placówek wsparcia, 
 Cykliczne spotkania z grupami docelowymi, 
 VI edycja wystawy prac plastycznych Uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy i Pacjentów Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Siedlcach  
pn.: „Przez twórczość do zdrowia” połączona ze spektaklem grupy DRAMA WAY  
pt.: „Podaj rękę…”, 

 Projekcje filmów o tematyce społecznej, 
 Dwudniowa konferencja pn.: „Wsparcie rodziny drogą do reintegracji społecznej” 

połączona za spektaklem grupy DRAMA WAY, 
 Spotkanie podsumowujące projekt pn.: „Stawiam na siebie!”. 

 
KONTAKT 
Biuro Projektu pn.: „Stawiam na siebie!” 
Koordynator Projektu - Przemysław Grzegrzółka 
Asystent Koordynatora Projektu - Izabela Gąsior 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
ul. Sienkiewicza 32 
tel. (25) 632 57 04 w. 14 lub w. 42 


