
 
                                                                    

    Sprawozdanie z realizacji projektu pn. ”Odkryj swoje mocne strony-wsparcie 

dla osób z gminy Lipsko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  

 Od 01 marca do 31 grudnia 2012 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku 

realizował projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z 

Europejskiego Funduszy Społecznego pn. „ Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy 

Lipsko”. 

Zgodnie z  wytycznymi PO KL i zasadą równości szans i płci UP były osoby korzystają z pomocy 

społecznej z przynajmniej z jednego powodu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej i są w wieku 

aktywności  zawodowej. Projekt skierowany był do grupy 21 osób- 18 kobiet i 2 mężczyzn w tym :  

5 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i otoczenie tych rodzin – 14 -ro dzieci. 

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 

I. AKTYWNA INTEGRACJA – podpisano 21 kontrakty socjalne. 

1. W ramach projektu zatrudniony został asystent rodziny ( pełny etat), który przez cały okres 

realizacji współpracował z rodzinami dotkniętymi problemami, prowadził pogłębiona pracę  

z rodzinami . Wyposażono stanowisko pracy asystenta tj. zakupiono biurko, komputer z 

drukarką, szafę na dokumenty. 

2. Przeprowadzono adaptację 2 pomieszczeń, które ośrodek otrzymał w użyczenie od Miasta i 

Gminy Lipsko; wymieniono okna, drzwi, wykładzinę, przeprowadzono generalny remont 

łazienki, centralnego ogrzewania, wymalowano pomieszczenia, zakupiono stoły, krzesła itp. 

3. Działanie Klubu Samopomocy;  zatrudniono specjalistę do prowadzenia klubu (umowa 

zlecenie). W ramach klubu prowadzone były zajęcia w wymiarze 16 godz., które miały na celu 

poprawić kondycję psychiczna i fizyczną UP. 

4. Utworzono Punkt Poradnictwa Specjalistycznego; zatrudniono specjalistę na umowę 

zlecenie. PPS czynny był raz w miesiącu po 4 godz., łącznie 32 godz. W PPS-ie można było 

skorzystać z różnego rodzaju porad ,uzyskać wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej, 

mediacji rodzinnej oraz zdobyć informacje o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu 

samodzielności życiowej itp. 

5. Uzyskanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie kompetencji życiowych i 

umiejętności społeczno – zawodowych, wskazanie słabych i mocnych stron, przezwyciężenie 

kryzysu osobistego, motywacja do działania itp. poprzez: 



- warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ilości: 6 godz. 

- warsztaty grupowe z psychologiem w ilości: 18 godz. 

- konsultacje psychologiczne indywidualne w ilości: 40 godz. 

- wyjazdy psychologa w środowiska rodzin w ilości: 8 godz. 

- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym w ilości: 6 godz. 

6. Spotkanie z kosmetyczką-wizażystką w ilości: 6 godz., które miało na celu skorzystanie z 

porad dotyczących zasad wizerunku, autoprezentacji, właściwego odżywiania itp.  W ramach 

tego zadania 21 UP skorzystało z usług fryzjerskich. 

Podczas zajęć dzieci miały zapewnioną opiekę . Wszystkim  UP zapewniono poczęstunek w postaci 

napojów, słodyczy, owoców, kawy herbaty dla wszystkich UP. 

7. Zorganizowany został 1 wyjazd integracyjno – edukacyjny nad morze dla grupy UP 40+ (14 K i 

2M) w miesiącu lipcu. Wyjazd nadzorowany był przez koordynatora projektu oraz specjalistę 

ds. monitoringu . Podczas wyjazdu przeprowadzono 15 godz.  warsztatów, które miały na 

celu zwiększenie w rodzinie świadomości i motywowanie UP do przełamywania barier, które 

utrudniają integrację społeczno – zawodową. W czasie pobytu UP uczestniczyli w warsztatach 

plastycznych oraz osoby niepełnosprawne  skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych. 

8. Przygotowano dla każdego UP ( 21 ) z okazji Świąt Bożego Narodzenia paczkę żywnościową. 

W ramach zadania aktywna integracja dokonano zakupu kserokopiarki kolorowej w celu powielania  

materiałów dla UP na zajęcia warsztatowe. 

II. WSPARCIE DOCHODOWE. 

1. W ramach tego zadania udzielono UP zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne po 4 zasiłki dla 

każdego uczestnika, czyli łącznie 84 zasiłki, 

2. Zorganizowano 1 wyjazd do teatru do Radomia dla UP, który odbył się  w miesiącu kwietniu 

na sztukę „Piaf”. 

III. ZARZĄDZANIE I PROMOCJA PROJEKTKU 

1. Opracowano i wydrukowano 10 plakatów i 100 ulotek promujących projekt, które zostały 

rozwieszone w urzędach, instytucjach, szkołach, na tablicach ogłoszeń u sołtysów itd. 

2. Zakupiono gadżety promocyjne takie jak: torby turystyczne, parasole, kubki termiczne, 

długopisy, które rozdysponowano wśród społeczności lokalnej. 

3. W ramach promocji wykonywane były zdjęcia z realizacji wszystkich  zadań, wywoływane i 

umieszczane w kronice projektowej. 

4. Odbyła się również promocja w lokalnym radio i kwartalniku „Życie powiśla” 

5. Zarządzanie projektem, monitorowanie i kontrola prowadzone było przez pracowników 

ośrodka pomocy społecznej w ramach tych samych etatów. 

 


