OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W PŁONIAWACH-BRAMURZE

Informuje o przystąpieniu do realizacji projektu III edycja
„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura”
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII Priorytetu
„Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 7.1. „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze prowadzi rekrutację osób chętnych do
udziału w 2010 r. w trzeciej edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych w gminie Płoniawy-Bramura” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 25-60 lat bezrobotne, korzystające z
pomocy społecznej, o niskich zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach
projektu uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji : zawodowej, edukacyjnej,
zdrowotnej, społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę
zawodowego, lekarza medycyny pracy oraz wykładowców szkolenia zawodowego.
Podjęte zostaną następujące działania:
• indywidualne formy pomocy (poradnictwo psychologiczne, zawodowe, praca
socjalna),
• grupowe formy pomocy w oparciu o techniki aktywizujące (warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy) prowadzone przez doradcę zawodowego,
• treningi umiejętności psychospołecznych prowadzone przez psychologa,
• szkolenia zawodowe: kucharz małej gastronomii, prawo jazdy kat.B
• sfinansowanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy,

• wsparcie dochodowe: zasiłki celowe, które będą miały na celu umożliwienie
aktywnego uczestnictwa w planowanych zajęciach.
W ramach udziału w projekcie uczestnicy będą mieli zapewniony catering i serwis
kawowy oraz materiały szkoleniowe. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą kontaktować się z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej pokój Nr 5 lub 6. Nabór do projektu prowadzony będzie od 01.06.2010r
do 11.06.2010r.
Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerem tel. 7178961 lub
7178969,7178962 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Płoniawy-Bramura w godz.
Od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Płoniawy-Bramura
Jadwiga Krukowska

