
Uchwala Nr 163/XIX/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przystqpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego
Funduszu Spolecznego w latach 2012 - 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 110 ust. 10 ustawy z
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co nastejpuje:

§1

Przystejmje si? do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego, tytul projektu: "Przyszlosc w naszych rekach", Priorytet: VII Promocja
Integracji Spolecznej, Dzialanie: 7. 1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzialanie: 7. 1. 1 „Rozw6j i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy
spolecznej" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

§2

Projekt o ktorym mowa w § 1 bedzie realizowany przez Osrodek Pomocy Spolecznej w
Chorzelach wykonujacy zadania pomocy spolecznej w miescie i gminie Chorzele w latach
2012-2014.

§3

Na realizacj? projektu, o ktorym mowa w § 1 zabezpiecza si? w budzecie miasta i gminy
srodki finansowe jako wklad wlasny w wysokosci 10,5% alokacji :

1) w 2012 roku wartosc projektu wynosi 97 200 zl - wklad wlasny wynosi 10 206 zl;
2) w 2013 roku wartosc projektu wynosi 120 000 zl -wklad wlasny wynosi 12 600 zl;
3) w 2014 roku wartosc projektu wynosi 75 000 zl - wklad wlasny wynosi 7 875 zl

Wklad wlasny bedzie przeznaczony na zasilki celowe dla Beneficjentow Ostatecznych
projektu systemowego.

§4

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj?cia.



UZASADNIENIE

OsrodekPomocy Spolecznej w Chorzelach zlozyl wniosek o realizacj? projektu systemowego
„Przyszlosc w naszych r^kach".
Projekt zaklada realizacj? dzialah zmierzajacych do ulatwienia dost?pu na rynku pracy
osobom zagrozonym wykluczeniem spolecznym skierowanych na popraw? skutecznosci
funkcjonowania instytucji pomocy spolecznej.
Projekt jest skierowany do osob dlugotrwale bezrobotnych, b?dacych w wieku aktywnosci
zawodowej, korzystaja^cych ze swiadczeh pomocy spolecznej. Na potrzeby projektu
wykorzystane zostan^instrumenty aktywnej integracji m.in. kontrakt socjalny.
Cele projektu sa^ zgodne z wytycznymi Strategii Rozwiajzywania Problemow Spolecznych w
Miescie i Gminie Chorzele na lata 2011-2016. i wpisuja^ si? w zakres zadah statutowych
Osrodka Pomocy Spolecznej dzialajaxego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy spolecznej.
Zlozony wniosek uzyskal pozytywna^ ocen? formalna^ w Mazowieckiej Jednostce Wdrazania
Projektow Unijnych i zostal zakwalifikowany do dofinansowania . Projekt systemowy b?dzie
realizowany w systemie trzyletnim : 2012 - 2014, wartosc projektu w poszczegolnych latach
jest rozna z uwzgl?dnieniem, iz w 2014 roku zatwierdzona kwota projektu moze ulec zmianie.
Celem glownym projektu jest zwiekszenie aktywnosci spolecznej, zawodowej i
edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Wymieniony eel wpisuje si? w wytyczne Strategii Rozwiajzywania Problemow Spolecznych
w Miescie i Gminie Chorzele na lata 2011 - 2016.

Spojne problemy PO KL i Strategii OPS to przede wszystkim zmniejszenie obszarow
wykluczenia spolecznego oraz eliminacja barier kompetencyjnych i psychologicznych osob,
ktorych dotyczy marginalizacja spoleczna.
W ramach projektu zostana^ podniesione kwalifikacje zawodowe beneficjentow ostatecznych
poprzez nabycie nast?pujacych umiej?tnosci i kwalifikacji :
W 2012 roku b?dzie zorganizowany kurs opiekunki srodowiskowej nad osoba^ starsza^ kurs
operatora wozka widlowego, kurs udoskonalenia wygladu i poprawy wlasnego wizerunku .
W 2013 roku b?dzie organizowany kurs sprzedawcy z obsluga^ kasy fiskalnej, kurs murarz -
glazurnik, kurs j?zyka angielskiego i przedsi?biorczosci.
W 2014 roku zorganizowany b?dzie kur komputerowy oraz kurs j?zyka angielskiego.
Ponadto w)w szkoleniom i kursom towarzyszyly b?da^ warsztaty z doradeq. zawodowym i
psychologiem, ktore b?da^ mialy na celu podniesienie poczucia wlasnej wartosci
beneficjentow oraz podniesienie wiedzy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.
W sumie w trzyletnim projekcie systemowym wezmie udzial 56 osob: 34 kobiety i 22
m?zczyzn, w wieku 18 -55 lat, tj. wieku intensywnej aktywnosci zawodowej.
Grupy docelowe b?da^ stanowic osoby bezrobotne lub poszukujace pracy w wieku aktywnosci
zawodowej, w tym osoby niepelnosprawne, korzystajace ze swiadczeh pomocy spolecznej,
zamieszkujace na terenie miasta i gminy Chorzele.
Rekrutacja b?dzie przebiegala we wspolpracy z pracownikami socjalnymi, ktorzy najlepiej
znaja^ potrzeby klientow w srodowisku, w ktorym pracujq.. Projekt uwzgl?dnia zasady
rownosci, w tym rownosci plci.
Rekrutacja beneficjentow ostatecznych w kazdym roku b?dzie przebiegala w dwoch etapach:
wst?pnym i zasadniczym. Informacja o realizacji projektu ukaze si? w prasie lokalnej, na
stronie internetowej Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach, na plakatach i ulotkach, tablicach
informacyjnych oraz w miejscach ogolnodost?pnych. Termin rekrutacji przewiduje si? na
dzieh 27 kwietnia 2012 r. Spotkanie odb?dzie si? w siedzibie Osrodka Pomocy Spolecznej, na
spotkaniu rozdane zostana^ ankiety rekrutacyjne, w ktorych ch?tni do uczestnictwa w
projekcie opisza^swoje dotychczasowe doswiadczenia zawodowe, posiadane kwalifikacje oraz



okresla^ swoj aktualny status na rynku pracy. Nast?pnie, po analizie zebranych ankiet Zespol
projektowy wytypuje grup? docelowa^ Beneficjentow Ostatecznych oraz sporzadzi list? osob
rezerwowych.
Dzialania podejmowane w projekcie to:
- nabycie i zwi?kszenie zdolnosci komunikacji interpersonalnych
- wzrost kompetencji spolecznych poprzez zorganizowanie i sfinansowanie zaj?c z
poradnictwa i wsparcia w zakresie kompetencji zyciowych i umiej?tnosci spolecznych
- organizacja i finansowanie kursu prawa jazdy kategorii B
- podejmowanie dzialan aktywizacji zawodowej i spolecznej w ramach kontraktu socjalnego
- integracja spoleczno - kulturalna
Uczestnikom projektu spelniaja_cym wymogi kryterium dochodowego wyplacone b?da^zasilki
celowe oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne .
Na rzecz poprawy funkcjonowania Beneficjentow Ostatecznych i ich rodzin w srodowisku
spolecznym prowadzona b?dzie praca socjalna, majaca na celu pomoc osobom i rodzinom w
pelnej partycypacji w roznych sferach zycia spolecznego i zawodowego.
W projekcie osoby przeprowadzajace zaj?cia zostan% wylonione sposrod instytucji
szkoleniowych posiadajajcych odpowiednie uprawnienia. Podwykonawcy b?d^ zaangazowani
w przeprowadzenie z uczestnikami projektu poszczegolnych szkoleh tj. treningu kompetencji,
doradztwa zawodowego , warsztatow psychologicznych oraz kursy zawodowe.
Zespol zarzadzaja_cy projektem sklada si? z koordynatora projektu, asystenta koordynatora
projektu, dwoch pracownikow socjalnych oraz ksi?gowego projektu. Funkcje te b?da^ pelnic
odpowiednio:
- koordynator projektu - Grazyna Lachacz
- asystent koordynatora projektu- Emilia Kolakowska - inspektor ds. ksi?gowosci,
- pracownik socjalny - Urszula Piorkowska
- pracownik socjalny - Agnieszka Krzykowska
- ksi?gowy Projektu i prowadzenia pelnej ksi?gowosci- Beata Sajdych - Glowny Ksi?gowy
Osrodka Pomocy Spolecznej.
Kompleksowe podejscie do potrzeb klienta pomocy spolecznej, wieloplaszczyznowe wsparcie
materialne, edukacyjne i zawodowe stanowi element innowacyjny i w pelni odpowiada na
zdiagnozowane potrzeby beneficjentow ostatecznych. Zrealizowanie dzialan projektowych
oraz osiajgni?cie zakladanych rezultatow przyczyni si? do motywowania i aktywizowania
klientow pomocy spolecznej oraz do usamodzielniania si? i wyjscia poza system pomocy
spolecznej. Wykorzystanie narz?dzi i instrumentow aktywnej integracji zapewni osobom
zagrozonym i wykluczonym spolecznie oraz dyskryminowanym na rynku pracy latwiejszy
dost?p do zatrudnienia. Niezaleznosc finansowa stanowi podstaw? korzystania z innych sfer
zycia, podnosi prestiz spoleczny i kreuje pozytywny wizerunek beneficjentow, co
zdecydowanie przyczyni si? do osiajmi?cia celu glownego projektu.

Koordynator projektu
Grazyna Lachacz


