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 Rekrutacja do projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie ul. Regucka 3 prowadzi 

rekrutację do projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

PROJEKT REALIZOWANY 

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 LIPCA 2014 roku. 

Rekrutacja do udziału w projekcie 

 trwa od 10.01.2014 r. do 31.01.2014 r.    

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

Podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 10 świadczeniobiorców GOPS w okresie od 

01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. 

Wymagania dotyczące uczestnictwa w projekcie – do udziału zapraszamy: 

 kobiety i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej - korzystający ze świadczeń 

pomocy społecznej tut. Ośrodka,  

 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub nieaktywne 

zawodowo,  

 wytrwałe, zmotywowane, chcące zmienić swoją obecną sytuację społeczną                           

i zawodową.  

W ramach Aktywnej Integracji oferujemy:  

 grupowe warsztaty umiejętności kompetencji społecznych i zajęcia indywidualne 

prowadzone przez psychologa,   

 warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego i konsultacje indywidualne,  

 ukończenie kursu/szkolenia zawodowego, wybranego po wspólnych konsultacjach                  

z doradcą zawodowym,  

 warsztaty wyjazdowe dla uczestników projektu oraz osób z ich otoczenia,  

 wyjazd integracyjny dla uczestników projektu wraz z zespołem projektowym.  
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Ponadto oferujemy:  

 wsparcie finansowe rodziny w postaci zasiłków celowych lub specjalnych  zasiłków 

celowych. 

 

OSOBY ZAINTERESOWANIE UDZIAŁEM W PROJEKCIE  

 PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO 

  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. REGUCKA 3 

 

- szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny projektu:  

  mgr Ewa Szymankiewicz (pok. 13) tel. 022 789 70 54  wew. 140   

oraz pozostali pracownicy socjalni  

 


