
 

                                                      

 

„Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w Gminie 
Stare Babice” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2011 rok – to kolejny rok realizacji przez Gminę Stare Babice wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej projektu systemowego PO KL „Moja przyszłość w moich rękach – upowszechnianie 
aktywnej integracji społecznej w Gminie Stare Babice”. 

Do tegorocznej edycji projektu zakwalifikowało się 15 osób (13 kobiet i 2 męŜczyzn). Osoby te 
są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach. 

Udział w projekcie stanowi dla jego uczestników ogromną szansę zmiany kierunku Ŝycia i planów na 
przyszłość. Realizacja projektu ma na celu zastosowanie i sfinansowanie działań, zmierzających do 
przywrócenia osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy oraz ich integracji ze 
społeczeństwem poprzez przywrócenie im zdolności lub moŜliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia 
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu 
do praw i usług społecznych.  

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, 
a cele szczegółowe to:  

� nabycie, podwyŜszenie, zmiana kwalifikacji zawodowych, 
� zdobycie umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy i znalezienie zatrudnienia, 
� zwiększenie motywacji do działania, 
� zwiększenie zdolności komunikacyjnych, 
� zwiększenie samooceny i zaufania we własne siły. 

Podstawowym zadaniem w/w projektu  jest - Aktywna integracja, która obejmuje między innymi: 

� konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, w celu wyboru właściwej 
ścieŜki rozwoju oraz warsztaty w grupie, które mają na celu: integrację grupy, zapoznanie się z 
zasadami komunikacji interpersonalnej, poznania zasad współpracy, zwiększenie motywacji, 
poznania swoich słabych i mocnych stron, naukę skutecznego planowania i radzenia sobie ze 
stresem, naukę przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania pracy, 

� kursy i szkolenia zawodowe w celu nabywania nowych umiejętności, podwyŜszenia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych: m.in. kurs nauki języka angielskiego, szwedzkiego, kurs bukieciarstwa 
i florystyki, kurs komputerowy, kurs fryzjerski, kurs obsługi kas fiskalnych, czy kurs prawa jazdy 
kat. B.i inne, 

� spotkanie z prawnikiem,  
� konsultacje z poprawy wizerunku, 
� sfinansowanie zakupu biletów na przejazdy do miejsc szkoleń/kursów, 
� zapewnienie opieki nad dziećmi uczestników w trakcie trwania kursów, 
� zapewnienie wyŜywienia w czasie odbywania szkoleń. 

 

Czas trwania projektu:   
01.05.2011 r. - 31.12.2011 r. 
 


