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„Aktywna integracja w Szczecinie”
Materiał informacyjny

„Aktywna integracja w Szczecinie” to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, który będzie realizowany w latach 2008 - 2013 r. Środki finansowe pochodzą z
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 i
7.1.2).
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe to: pomoc w walce z nałogami i bezradnością, syndromem wykluczenia, zniesienie
barier psychologicznych i podniesienie poczucia własnej wartości, integracja rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację jej członków, podniesienie poziomu wykształcenia,
podwyższenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, przygotowanie
grupy osób do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, umożliwienie osobom
niepełnosprawnym dostępu do różnorodnych form rehabilitacji oraz ich integracja ze społeczeństwem
poprzez wskazanie aktywnych form spędzania czasu.
Działania w ramach projektu wpisują się w cel strategiczny NSS tj. Wzrost poziomu zatrudnienia i
spójności społecznej, POKL tj. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Projekt realizuje cel
szczegółowy Priorytetu VII: "Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym", "Politykę równych szans" poprzez zapewnienie równego dostępu do zaplanowanego
wsparcia, bez względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia, status społeczny itp.
Projekt MOPR jest także zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015, która zakłada m.in. tworzenie i wzmacnianie rozwiązań
służących godzeniu pracy zawodowej i wychowania dzieci, wspieranie aktywności zawodowej i
edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kompleksową rehabilitację i aktywizację
osób niepełnosprawnych. Projekt wypełnia treścią założenia i cele w/w dokumentu, jak również cele i
założenia POKL realizując cykl działań aktywizujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, mających na celu uniezależnienie klientów od pomocy społecznej i umożliwienie im
powrotu na rynek pracy.
Beneficjentami Ostatecznymi projektu w 2009 r. były osoby korzystające z pomocy społecznej, które
nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby niepełnosprawne:
1. Kobiety powracające na rynek pracy-20osób
2. Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia ,nałogów, pobytów w
zakładzie karnym-167osób
3. Młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym-62osób
4. Pełnoletni wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych–
75 osób
5. Osoby niepełnosprawne-42 osób, w tym 26 osoby chore psychicznie,16osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Łącznie ze wsparcia w 2009 r skorzystało 366 osób.
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Bardzo istotnym działaniem wspierającym aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów
było zatrudnienie 20 pracowników socjalnych. Dzięki temu każdy z uczestników został
otoczony indywidualnym wsparciem ze strony wykwalifikowanego pracownika, który przez
cały rok świadczył na jego rzecz pracę socjalną.

Opis działań na rzecz Beneficjentów Ostatecznych
1.

KOBIETY POWRACAJĄCE NA RYNEK PRACY

CHARAKTERYSTYKA GRUPY
Grupę stanowiły kobiety samotnie wychowujące dzieci, które nie posiadają zalegalizowanego związku
(konkubinat), są po rozwodach. Beneficjentki korzystają z pomocy finansowej MOPR - Północ, w
postaci zasiłków celowych lub też okresowych. Otrzymują pomoc w postaci dofinansowania do
przedszkola publicznego, korzystają z Referatu ds. Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne, zasiłek
alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki z tytułu samotnego wychowywania dziecka)
Beneficjentki to kobiety o niskich kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu podstawowym,
gimnazjalnym. W większości kobiety te nie posiadają doświadczenia zawodowego, brakuje im
umiejętności poruszania się po rynku pracy, wiedzy na temat źródeł i metod poszukiwania
zatrudnienia. Ich długotrwałe bezrobocie jest wynikiem pełnionej przez lata opieki nad dziećmi. Zatem
są one zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu braku zatrudnienia, ubóstwa wynikającego z
braku stałych źródeł dochodu.
GŁÓWNE PROBLEMY GRUPY DOCELOWEJ
• Konieczność sprawowania opieki nad dziećmi (rodziny wielodzietne),
• Brak możliwości uzyskania przedszkola lub żłobka (konieczność przedstawienia umowy o
pracę),
• Brak własnego lokalu mieszkalnego (zwiększone koszty utrzymania ze względu na wynajem
mieszkania, pozyskiwane środki z MOPR).
DANE STATYSTYCZNE
• kontrakt socjalny podpisało 20 osób.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY KOBIET BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE
20 – 30 lat

Przedział
wiekowy
Ilość osób

30 – 40 lat

12

40 – 50 lat

6

50- 60 lat

Brak

2

ZESTAWIENIE ZE WZGLĘDU NA POSIADANE WYKSZTAŁCENIE BENEFICJENTEK
WYKSZTAŁCENIE

Podstawowe

Gimnazjalne
( zawodowe)

Ponadgimnazjalne
( zawodowe)

Pomaturalne
( średnie)

Wyższe

8

3

7

1

1

Ilość osób

ZESTAWIENIE UKOŃCZONYCH KURSÓW
Kursy
zawodowe

Kasjer

Liczba osób

6

Florysta

3

Operator
wózków
widłowych
2

Fryzjer

Manicure Menadżer Prawo
& pedicure przedsiębiorca jazdy kat.B

2

2

1

ZESTAWIENIE INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI
INSTRUMENT

Doradztwo

Psycholog

Książeczka

Książeczka zdrowia
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5

zawodowe
Liczba osób

2.

16

zdrowia

uaktualnienie

11

3

10

RODZINY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z POWODU BEZROBOCIA,
NAŁOGÓW, POBYTÓW W ZAKŁADZIE KARNYM

CHARAKTERYSTYKA GRUPY :
Grupa bezrobotnych została wyłoniona spośród klientów MOPR Północ. Stanowi ją 168 osób. W
większości są to osoby, które ciągle i od kilku lat korzystają z pomocy w/w instytucji.
Osoby te w większości pracowały do tej pory jedynie dorywczo, a jeśli pracowały zawodowo to przez
krótki okres. Większość z osób ma niskie kwalifikacje zawodowe, nie zna języków obcych, ani obsługi
komputera. Zgłosiły się do projektu gdyż były zainteresowane zdobyciem nowego zawodu,
poszerzeniem perspektywy na rynku pracy, uczestnictwem w szkoleniach zwiększających ich szanse
na rynku pracy.
Wśród grupy osób, które zgłosiły się do projektu są samotne matki, osoby żyjące w konkubinacie,
osoby samotne, a także członkowie rodzin pełnych. Głównie zamieszkują lokale komunalne, socjalne
o niskim standardzie. Pojawiają się osoby, które odbyły karę więzienia, leczyły się z uzależnień
alkoholowych lub zachodzi co do nich podejrzenie uzależnienia.
Udział w projekcie miał za zadanie zaktywizować osoby bierne zawodowo, nastawione negatywnie do
rynku pracy zniechęcone swoją dotychczasową sytuacją bytową.
Beneficjenci w ramach projektu skorzystali z szeregu instrumentów aktywizacji tj. z kursu
zawodowego, spotkań z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Dodatkowo część z nich
skorzystała z możliwości uczestnictwa w klubie pracy. Beneficjenci według potrzeb wyrabiali
książeczki zdrowia oraz byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Przyznawane im były również zasiłki
celowe na realizację potrzeb związanych z uczestnictwem w projekcie. W/w instrumenty miały za
zadanie podniesienie atrakcyjności beneficjentów na rynku pracy, rozbudzenie w nich chęci do
zmiany. Dodatkowym wsparciem dla nich była praca socjalna, która wykonywali pracownicy socjalni
poprzez wsparcie i motywowanie do działania.
PODSUMOWANIE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:
STRUKTURA BENEFICJENTÓW POD WZGLĘDEM PŁCI
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

86

82

168

STRUKTURA BENEFICJENCI POD WZGLĘDEM WYKSZTAŁCENIA
PODSTAWOWE

GIMNAZJALNE

PONADGIMNAZJALNE

POMATURALNE

WYŻSZE

54

9

92

1

4

3.

MŁODZIEŻ W WIEKU 15-25 LAT ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

CHARAKTERYSTYKA GRUPY :
Projektem została objęta młodzież w wieku 15 – 25 lat pochodząca z rodzin zastępczych, rodzin
biologicznych a także umieszczona w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Beneficjenci zostali
zakwalifikowani na podstawie trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej rodziny. W projekcie
uczestniczyła młodzież pochodząca z rodzin, w których występują następujące problemy:
• alkoholizm rodziców (25 osób),
• przemoc w rodzinie (13 osób),
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osoby po przeżyciach traumatycznych związanych z zabójstwem rodzica
(3 osoby),
• rodzice przebywający w Zakładzie Karnym (7 osób),
• sieroctwo (6 osób), półsieroty (22osoby),
• molestowanie seksualne (1 osoba),
• wielodzietność (25 osób),
• bezradność opiekuńczo – wychowawcza (32 osoby),
• choroby psychiczne (2 osoby).
Młodzież charakteryzuje się szeregiem deficytów rozwojowych, emocjonalnych oraz zaburzeniami
zachowań. Taka młodzież na skutek problemów rodzinnych, szkolnych a także uzależnień oraz
konfliktów z prawem znajduje się w egzystencjalnej próżni, w której nie ma norm, wartości oraz
wzorców do naśladowania.
•

DANE STATYSTYCZNE
PODSTAWOWE DANE
suma osób - 59 osób (trzy osoby przerwały udział w projekcie – łącznie z nimi było 62 BO)
kobiety – 33
mężczyźni – 26
SKŁAD GRUPY
osoby pochodzące z rodzin zastępczych – 33 osoby,
osoby pochodzące z rodzin biologicznych – 19 osób
osoby umieszczone w placówkach – 8 osób
ZAJECIA REALIZOWANE W RAMACH PROJKETU
korepetycje – 44 osoby,
j angielski – 10 osób,
psycholog - 59 osób,
obóz w Karkonoszach – 34 osoby,
warsztaty socjoterapeutyczne – 25 osób,
doradca zawodowy – 3 osoby,
KURSY ZAWODOWE
spawacz – 1 osoba ( ukończyła)
florysta – 3 osoby ( 1 ukończył)
manicure /pedicure – 1 osoba (ukończyła)
operator wózków widłowych – 4 osoby (4 ukończyły)
prawo jazdy – 18 osób ( w trakcie trwania)
kasjer / sprzedawca – 1 osoba (ukończyła)
barman kelner – 1 osoba ( ukończył)
4. PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I Z
RODZIN ZASTĘPCZYCH
Do grupy tej należą pełnoletni wychowankowie z rodzin zastępczych i z placówek. Są to osoby które
podpisały indywidualny plan usamodzielnienia. Plan taki ma im pomóc w precyzowaniu swoich planów
życiowych i określić konsekwencje ich realizowania. Osoby przystępujące do projektu muszą spełnić
warunek – kontynuowania nauki. Ich udział w projekcie łączy się z podpisaniem przez nich aneksu do
planu usamodzielniana. Głównym założeniem dla grupy usamodzielnianych jest:
• zdobycie kwalifikacji zawodowych lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych;
• wsparcie edukacyjne poprzez zajęcia kompensacyjne, kursy językowe;
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wsparcie w działaniach ukierunkowanych na podniesienie swoich kompetencji osobistych,
poczucia własnej wartości, nabycia umiejętności funkcjonowania w grupie oraz poruszania się
po rynku pracy
Osoby z grupy usamodzielnianych są to często osoby z pewnym bagażem negatywnych
doświadczeń. Mają utrudniony start w życiu. Często nie mogą liczyć na wsparcie emocjonalne ze
strony swojej rodziny, ani tym bardziej na jakąkolwiek pomoc finansową. Problemem jest często
ciężka sytuacja materialna osób usamodzielnianych. Szacuje się, że dla około 60%
usamodzielnianych - pomoc na kontynuację nauki w kwocie 494,10 zł stanowi jedyne źródło
utrzymania się. W gorszej sytuacji pozostają pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczych, gdyż
po wyjściu z Domów Dziecka nie mają dokąd wrócić. Mieszkania chronione pozwalają na
zakwaterowanie 11 osób, pozostali wychowankowie są zmuszeni mieszkać w środowiskach, z których
odebrano ich będąc dziećmi i umieszczono w placówkach z powodu patologii i niewydolności
wychowawczej najbliższej rodziny. Pomoc na kontynuację nauki jest przeznaczona na wydatki
związane z edukacją, jednakże nierzadko jest przeznaczana na zaspokojenie podstawowych potrzeb
typu zakup żywności, odzieży.
W trakcie pracy z osobami usamodzielnianymi pojawiły się problemy z dojazdem na kursy, ponieważ
dla osób usamodzielnianych nie są przewidziane w projekcie środki finansowe, osoby często nie miały
pieniędzy na zakup biletów, ale też na zakup odzieży odpowiedniej wymaganej dla danego kursu.
Osoby usamodzielniane bardzo chętnie korzystały z wielu form wsparcia:
• spotkanie z doradcą zawodowym,
• spotkanie z psychologiem,
• zajęcia kompensacyjne z przedmiotów szkolnych,
• zajęcia przedmaturalne,
• warsztaty socjoterapeutyczne (Tuczno oraz Karkonosze),
• kursy edukacyjne: języka angielskiego z certyfikatem, kurs prawa jazdy,
• kursy zawodowe.
Uczestnicy projektu są świadomi swojej sytuacji, są wdzięczni i bardzo zadowoleni z możliwości
uczestnictwa w projekcie. Korzystają z tylu form wsparcia ponieważ wiedzą, że mogą coś zmienić w
swoim życiu, nie chcą powielać schematów swojej rodziny. Szczególnie wychowankowie z placówek
chcieliby się pozbyć piętna, że byli wychowywani w domach dziecka. Dzięki zajęciom
kompensacyjnym udało im zaliczyć rok szkolny i przeszli do następnej klasy pomimo częstych
poważnych problemów osobistych.
•

DANE STATYSTYCZNE
suma osób - 75 osób
ZAJECIA REALIZOWANE W RAMACH PROJKETU
Działania podjęte w stosunku do beneficjentów

Liczba
uczestników

Menadżer – przedsiębiorca

9

Spawacz MAG 135

2

Bukieciarz – florysta

2

Kosmetyczka

3

Manicure/ pedicure

6

Fryzjer

1

Barman - kelner

6

Operator wózków widłowych

7
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Operator koparko-ładowarki

2

Wizaż i stylizacja

6

Zawody ogólnobudowlane

2

Monter instalacji elektrycznych

3

Język angielski z certyfikatem

12

Prawo jazdy kat. B

24

Prawo jazdy kat. C

3

Prawo jazdy kat. C+E

2

Przewóz rzeczy

5

Kurs przedmaturalny
matematyka

1

język angielski

2

Zajęcia kompensacyjne
matematyka

7

fizyka

1

język polski

3

język niemiecki

2

Warsztaty - Tuczno

8

Warsztaty - Karkonosze

1

Doradca zawodowy

64

Psycholog

31

Badania lekarskie

14

Książeczki zdrowia

20

Kurs młodego żeglarza

1

5.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Umowy na zajęcia terapeutyczne podpisały 42 osoby w tym 26 osób chorych psychicznie oraz 16
osób upośledzonych umysłowo.
Dla beneficjentów wsparcie zorganizowane zostało w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Broniewskiego 4/6. Zajęcia rozpoczęły się 27.04.2009 i trwały do 15.12.2009 r. W tym czasie
wykwalifikowani specjaliści - terapeuci, psychologowie, psychiatrzy, opiekunowie i pielęgniarki –
realizowali na rzecz uczestników wsparcie. Cały program został ułożony w cykl zajęć zapewniających
obejmujących warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, muzykoterapię, zajęcia komputerowe, literackie,
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fizjoterapeutyczne, integracyjne, krajoznawczo-turystyczne, trening zdrowotny, trening zdrowego
żywienia, trening komunikacji interpersonalnej i społecznej.
Dodatkowo program został urozmaicony zajęciami o charakterze integracyjnym i kulturalnym (m.in.
wyjścia na imprezy do kina, teatru, muzeum itp. ). Zwieńczeniem całego programu był turnus
rehabilitacyjny, który odbył się w terminie od 12.10.2009 do 25.10.2009 w Sarbinowie.
W turnusie uczestniczyło 26 osób w tym 22 beneficjentów i 4 opiekunów.
Efekty udziału osób niepełnosprawnych w projekcie to:
• nawiązanie nowych znajomości, wyjście z domu, otwarcie się na innych
• poprawa kondycji psychicznej i fizycznej, nabranie pewności siebie i wzmocnienie poczucia
własnej wartości, lepsza komunikacja z innymi osobami
• nabycie nowych umiejętności, a także możliwość rozwinięcia posiadanych zdolności np.
plastycznych, manualnych, rozwój własnych zainteresowań
• chęć kontynuacji uczestnictwa w zajęciach na dotychczasowych zasadach.
Powyższe efekty dot. większości osób w grupie. natomiast w przypadku kilku osób można dostrzec
znaczącą zmianę w funkcjonowaniu społecznym i rozwoju osobistym. Dla kilku osób wyjazd na turnus
był pierwszym samodzielnym wyjazdem.

6. BUDŻET
W 2009 r. na działania związane z realizacją projektu MOPR w Szczecinie miał do dyspozycji
kwotę 3 070 982,00 zł. Jest to największy pod względem budżetu oraz liczby Beneficjentów
projektu w województwie zachodniopomorskim.
7. REZULTATY PROJEKTU
Projekt „Aktywna integracja w Szczecinie” jest przedsięwzięciem, które w niezwykły sposób rozwija
możliwości wsparcia klientów MOPR w Szczecinie. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego
Funduszu Społecznego istnieje możliwość realizacji szeregu działań innowacyjnych, które umożliwiają
powrót do pracy bądź też rozwiązanie lub złagodzenie niezwykle trudnej sytuacji życiowej
uczestników.
W 2009 r. realizacja zaplanowanych działań przyniosła wiele rezultatów wymiernych, do których w
szczególności należy zaliczyć:
• przeszkolenie 285 osób, które zdobyły nowe bądź podwyższyły posiadane kwalifikacje, dzięki
czemu łatwiej im będzie poruszać się na rynku pracy,
• uczestnictwo 40 osób w innowacyjnych „Warsztatach aktywizacyjnych” oraz 20 osób w
„Klubie pracy” – działaniach, które zapewniły osobom nie tylko wiedzę ale i odpowiednie
wsparcie motywujące do zmiany swojej sytuacji życiowej,
• wsparcie 3 osób w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej poprzez
organizację specjalistycznych szkoleń i działań motywujących,
• udział w zajęciach zajęć kompensacyjnych (korepetycjach) 67 uczestników i widoczną
poprawę efektów w nauce,
• organizację specjalistycznego pośrednictwa pracy dla 60 osób,
• pomoc w podjęciu zatrudnienia przez 34 beneficjentów,
• realizację innowacyjnego programu wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych
psychicznie, który będzie rozwijany w 2010 r.,
• aktywizację społeczną 27 osób niepełnosprawnych poprzez organizację turnusu
rehabilitacyjnego,
• zapewnienie każdemu uczestnikowi specjalistycznego wsparcia ze strony doradcy
zawodowego, psychologa lub psychiatry.
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