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„Aktywna integracja w Szczecinie”

 
„Aktywna integracja w Szczecinie” to projekt system owy Miejskiego O
w Szczecinie, który b ędzie realizowany
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacy jny Kapitał L
 
Ogólne zało żenia 
 
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno 
społeczną i zawodową 178 osób.
Będzie on realizowany w ramach projektu poprzez nast
osiągnięte w okresie 12 miesięcy:
 
1. nabycie umiejętności poruszania si
2. podniesienie kwalifikacji zawodowych 114 osób, 
3. wsparcie w procesie edukacyjnym dla 40 BO,
4. pomoc w wypełnianiu ról rodzicielskich przez 42 BO.
 
Beneficjenci projektu 
 
Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zagro
społecznym, które korzystają ze 
problemów społecznych w Szczecinie do udziału w projekcie wytypowano 6 nast
beneficjentów: 
1. rodzice dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opieku

rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz członkowie ich rodzin (w tym 
np. małżonkowie lub partnerzy 
całodobowych placówkach opieku
charakterze pogotowia rodzinnego i dzieci przebywaj
zamieszkujące, również pełnoletnie) 

2. młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zast
zwykle o zaniżonej samoocenie, niskich umiej
wiedzy i umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowa
aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego 
w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych 
mężczyzn).  

3. usamodzielniani wychowankowie opuszczaj
wychowawcze: zwykle o zani
posiadająca braki i luki w wiedzy i umiej
samodzielnego dorosłego ż
o niskim poziomie zainteresowa
(10 kobiet i 10 m ężczyzn).

4.  osoby niepełnosprawne, które w wi
systemem wsparcia rozwi
społeczną i zawodową; grupa, w której w szczególno
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„Aktywna integracja w Szczecinie”  
Materiał informacyjny  

„Aktywna integracja w Szczecinie” to projekt system owy Miejskiego O środka Pomocy Rodzinie 
dzie realizowany  w latach 2008 - 2013 r. Środki finansowe pochodz

Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacy jny Kapitał L udzki Poddziałanie 7.1.1

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa i zwiększenie szans na reintegra
 178 osób. 

dzie on realizowany w ramach projektu poprzez następujące cele szczegółowe, które zostan
ęcy: 

ci poruszania się po rynku pracy przez 50 osób, 
cji zawodowych 114 osób,  

wsparcie w procesie edukacyjnym dla 40 BO, 
pomoc w wypełnianiu ról rodzicielskich przez 42 BO. 

 osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zagroż
ą ze świadczeń pomocy społecznej MOPR. Zgodnie z diagnoz

problemów społecznych w Szczecinie do udziału w projekcie wytypowano 6 nast

rodzice dzieci umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo
pczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz członkowie ich rodzin (w tym 

onkowie lub partnerzy żyjący w związkach nieformalnych, ich dzieci przebywa
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zast
charakterze pogotowia rodzinnego i dzieci przebywające pod opieką rodziców wspólnie 

ż pełnoletnie) – 12 BO (8 kobiet i 4 m ężczyzn).  
18 lat z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo

onej samoocenie, niskich umiejętnościach społecznych, posiadaj
ciach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnie

dzania czasu wolnego, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego 
stwie, w tym w zakresie pełnienia ról zawodowych – 20 BO (12 kobiet i 8 

usamodzielniani wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i plac
wychowawcze: zwykle o zaniżonej samoocenie, niskich umiejętnoś

ca braki i luki w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, słabo przygotowana do 
samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia
o niskim poziomie zainteresowań i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego 

czyzn).  
osoby niepełnosprawne, które w większości nie pracują i nie są obję
systemem wsparcia rozwiązujących ich problemy psychofizyczne utrudniaj

; grupa, w której w szczególności zachodzi potrzeba nawi
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ńczo-wychowawczych i 
pczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz członkowie ich rodzin (w tym 

zkach nieformalnych, ich dzieci przebywające w 
wychowawczych lub rodzinach zastępczych o 

ce pod opieką rodziców wspólnie 

pczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych  
ciach społecznych, posiadająca braki i luki w 

 i uzdolnień i umiejętności 
dzania czasu wolnego, słabo przygotowana do samodzielnego dorosłego życia 
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 objęte kompleksowym 
problemy psychofizyczne utrudniające integrację 

ci zachodzi potrzeba nawiązania nowych 
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kontaktów społecznych, nabycia, b
niezbędnych do samodzielnego
wzmocnienia poczucia własnej warto
samoświadomości poprzez m.in. wiedz

5. osoby bezrobotne, zagro
pomocy społecznej, są w wieku aktywno
bądź wcale ich nie posiadaj
posiadają, nie posiadają wiedzy zwi
samoocenę, mają niski poziom motywacji 

6. osoby niewydolne wychowawczo, zagro
najmniej jedno małoletn
gospodarstwa domowego, s
na  wykazywaną bezradno
zaniedbywanie potrzeb dzieci, z
socjalnej, mają niskie kwalifikacje zawodowe, b
wiedzy związanej z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia 

 

Wykaz BO projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" w 2010 r .

lp. Nazwa grupy 

1 

Bezrobotni rodzice dzieci umieszczonych w 
całodobowych placówkach opieku
wychowawczych i rodzinach zast

2 

Młodzież zagroż
wieku 15-18 lat z rodzin zast
opiekuńczo-wychowawczych

3 

Usamodzielniani wychowankowie zagro
wykluczeniem społecznym opuszczaj
zastępcze i placówki opieku

4 Osoby bezrobotne. 

5 Osoby niewydolne wychowawczo.

6 Osoby niepełnosprawne

 
Działania 
 
W ramach projektu planuje się podpisanie 
niepełnosprawnymi .  
 
Projekt zakłada udział BO w 6 ró
socjalnych  zatrudnionych w ramach projektu (20 pracowników zostało podzielony na mniejsze 
zespoły świadczące pracę socjaln
wybrane grupy uczestników – 
pozostali są współodpowiedzialni za rekrutacj
organizacyjnych i działach MOPR).
 
Koncepcja realizacji działań stawia na elastyczno
wsparcia. Z tego też względu po zako
z BO. Doświadczenia z lat ubiegłych ka
ścieżki BO, by jak najbardziej dostosowa
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kontaktów społecznych, nabycia, bądź podtrzymania umiejętności społecznych i osobistych, 
dnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu; nabycia pewno

wzmocnienia poczucia własnej wartości; wzmocnienia kondycji psychofizycznej, zwi
ci poprzez m.in. wiedzę o swojej chorobie - 30 BO (16 kobiet i 14 m

osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, które długotrwale korzystaj
ą w wieku aktywności zawodowej, mają niskie kwalifikacje zawodowe, 

 wcale ich nie posiadają, mają niewielkie doświadczenie zawodowe, b
ą wiedzy związanej z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, maj

 niski poziom motywacji - 66 BO (25 kobiet i 41 m ężczyzn).
osoby niewydolne wychowawczo, zagrożone wykluczeniem społecznym, które wychowuj
najmniej jedno małoletnie dziecko, wykazują deficyty w samodzielnym prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, są zagrożone umieszczeniem ich dzieci w opiece zast

 bezradność w zakresie sprawowania opieki i wychowywania dzieci, 
zaniedbywanie potrzeb dzieci, zaburzone relacje z dziećmi, długotrwale korzystaj

 niskie kwalifikacje zawodowe, bądź wcale ich nie posiadaj
zanej z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia - 30 BO (18 kobiet i 12 m

projektu "Aktywna integracja w Szczecinie" w 2010 r .

Liczba BO

Bezrobotni rodzice dzieci umieszczonych w 
całodobowych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i rodzinach zastępczych  12

 zagrożona wykluczeniem społecznym w 
18 lat z rodzin zastępczych i z placówek 

wychowawczych 20

Usamodzielniani wychowankowie zagrożeni 
wykluczeniem społecznym opuszczający rodziny 

pcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze 20

Osoby bezrobotne.  66

niewydolne wychowawczo. 30

Osoby niepełnosprawne 30

Razem 178

ę podpisanie 148 kontraktów socjalnych oraz 30 umów z osobami 

Projekt zakłada udział BO w 6 różnych grupach. Każda z nich będzie pod opiek
jalnych  zatrudnionych w ramach projektu (20 pracowników zostało podzielony na mniejsze 

 socjalną oraz wspierające w realizacji instrumentów aktywnej integracji 
 12 pracowników zajmuje się nimi bezpośredni

 współodpowiedzialni za rekrutację i pracę ze środowiskiem BO pracuj
organizacyjnych i działach MOPR). 

 stawia na elastyczność i wysoką efektywność proponowanych form 
du po zakończeniu procesu rekrutacji będą analizowane potrzeby ka

wiadczenia z lat ubiegłych każą stawiać na indywidualne wsparcie i takie kształtowanie 
ki BO, by jak najbardziej dostosować ją do potrzeb i możliwości każdego uczestnika projektu. 

 

ę Europejską  
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Z tego też względu zakłada się, i
integracji przypisanej każdej z grup wskazanej w pkt. 3.2. wniosku o dof. Zało
adekwatnych form z katalogu dopuszczonego przez „Zasadny przygotowania, realizacji projektów 
systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL”.
 
Przyjęty mechanizm przewiduje nast
- rekrutacja (weryfikacja formalna kandydata, rozmowy wst
projekcie i motywacji), 
- analiza potrzeb BO dokonywana przez pracownika socjalnego w Biurze Projektu oraz spec. ds. 
rekrutacji, 
- podpisanie kontaktu socjalnego lub umowy i okre
realizacji,  
- realizacja instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej na rzecz BO (zadania w cz
zlecane podwykonawcom), 
- podsumowanie kontaktu socjalnego, wył
Zgodnie z harmonogramem wsparcie przewidziane jest w ci
dotychczasowe doświadczenia zarówno proces rekrutacji jak i organizacja poszczególnych form 
wsparcia będą trwały cały rok. Wł
zaplanowanych grup.  
W trakcie procesu rekrutacji oraz aktywizacji uwzgl
kobiet, by BO z obu grup mogli w  równym stopniu korzysta
potrzeba zostanie zorganizowana opieka nad osobami zale
umożliwiające pełną aktywizację BO).
 
W projekcie będzie organizowana 
będzie miało finansowane koszty wynagrodzenia rocznego i dodatkowego oraz wydatki zwi
badaniami lekarskimi, zakupem odzie
koszty licencji dla programów antywirusowych zakupionych ze 
 
Dodatkową formą wsparcia dla BO b
celowych i celowych specjalnych oraz pomocy na kont ynuacj
zasiłek w średniej wysokości 672,51 zł, a 30 kolejnych w kwocie 822,96 zł. 
kontynuację nauki będzie wypłacana 19 osobom w 
kwocie 5 550,32 zł. 
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du zakłada się, iż nie będzie sztywno określonego zestawu instrumentów aktywnej 
grup wskazanej w pkt. 3.2. wniosku o dof. Założenie polega na doborze 

adekwatnych form z katalogu dopuszczonego przez „Zasadny przygotowania, realizacji projektów 
systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL”. 

ty mechanizm przewiduje następującą ścieżkę: 
rekrutacja (weryfikacja formalna kandydata, rozmowy wstępne, badanie gotowo

analiza potrzeb BO dokonywana przez pracownika socjalnego w Biurze Projektu oraz spec. ds. 

jalnego lub umowy i określenie działań oraz czasu niezb

realizacja instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej na rzecz BO (zadania w cz

podsumowanie kontaktu socjalnego, wyłączenie BO z grupy uczestników projektu.
Zgodnie z harmonogramem wsparcie przewidziane jest w ciągu trwania całego projektu. Z uwagi na 

wiadczenia zarówno proces rekrutacji jak i organizacja poszczególnych form 
 trwały cały rok. Włączanie nowych BO będzie trwało równolegle do wszystkich 

W trakcie procesu rekrutacji oraz aktywizacji uwzględnione zostaną potrzeby zarówno m
kobiet, by BO z obu grup mogli w  równym stopniu korzystać z projektu (jeżeli bę
potrzeba zostanie zorganizowana opieka nad osobami zależnymi bądź te

 aktywizację BO). 

dzie organizowana praca socjalna . W ramach tych działań 20 pracowników socjalnych 
owane koszty wynagrodzenia rocznego i dodatkowego oraz wydatki zwi

badaniami lekarskimi, zakupem odzieży roboczej oraz biletów sieciowych. Ponadto zostan
koszty licencji dla programów antywirusowych zakupionych ze środków EFS w 2008 r. 

 wsparcia dla BO będzie finansowany w ramach wkładu własnego 
celowych i celowych specjalnych oraz pomocy na kont ynuacj ę nauki . 128 uczestników otrzyma 

ci 672,51 zł, a 30 kolejnych w kwocie 822,96 zł. Jednocze
dzie wypłacana 19 osobom w średniej wysokości 5 435,1 zł, a jednej osobie w 
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