Projekt "Mo¿na ¿yæ inaczej – aktywna integracja
spo³eczna w Gminie Leszno"
Od 1 wrzeœnia realizowana jest kolejna edycja projektu systemowego wspó³finansowanego w ramach Priorytetu
VII Promocja integracji spo³ecznej spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. Projekt nosi
tytu³ : „Mo¿na ¿yæ inaczej – aktywna integracja spo³eczna w Gminie Leszno”

Okres realizacji projektu od 1 wrzeœnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lesznie adresuje swoje wsparcie do grupy Mieszkañców z terenu Gminy Leszno
w wieku aktywnoœci zawodowej, którzy s¹ bezrobotni i korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej. Wsparcie polega na
szeregu dzia³añ aktywizacyjnych oraz szkoleñ dla uczestników projektu.
Celem g³ównym projektu jest integracja spo³eczna Mieszkañców z terenu Gminy Leszno zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym poprzez aktywizacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ pozwalaj¹c¹ równie¿ na poprawê sytuacji
materialno-bytowej, jak równie¿ zwiêkszenie roli pracy socjalnej, zindywidualizowane podejœcie do klientów
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejêtnoœci spo³ecznych uczestników
projektu. Projekt ma na celu równie¿ zapobieganie powiêkszaniu siê zjawiska wykluczenia spo³ecznego
i zawodowego na terenie Gminy.
W ramach projektu przewidziano ró¿norodne dzia³ania skierowane do beneficjentów ostatecznych:
- Aktywna integracja - realizowana jest miêdzy innymi poprzez umo¿liwienie skorzystania z us³ug prawnika
oraz psychologa i doradcy zawodowego, organizacjê kursów i szkoleñ zawodowych maj¹cych na celu
podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowych umiejêtnoœci b¹dŸ uzyskanie zawodu – realizujemy
w ramach projektu kurs – Pracownik ma³ej gastronomii. Aktywizacja spo³eczna realizowana jest poprzez pracê
socjaln¹, wyjazd do kina i teatru oraz warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. W ramach aktywizacji zdrowotnej
uczestnicy przeprowadz¹ badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy. Wszyscy beneficjenci ostateczni
projektu zostali w ramach kontraktów socjalnych objêci wsparciem finansowym, aby umo¿liwiæ im aktywne
uczestnictwo w planowanych zajêciach. Wsparcie finansowe stanowi wk³ad w³asny w projekt.
Realizacja projektu systemowego jest stosunkowo now¹ form¹ pracy z klientami pomocy spo³ecznej, która
powoli zastêpuje te stosowane od wielu lat. Realizacja projektu stanowi swego rodzaju wyzwanie dla kadry
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lesznie, któremu mamy nadziejê sprostaæ a efekty wspólnych wysi³ków bêd¹
zauwa¿alne przez poprawê sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.
Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej pañstwa, maj¹c¹ na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom
przezwyciê¿enia trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne œrodki i mo¿liwoœci.
Realizuj¹c takie projekty jak ten, wspó³finansowany ze œrodków unijnych chcemy im w tym pomóc.
Jest to kolejny projekt ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
mam nadziejê, ¿e spotka siê on ponownie z akceptacj¹ i poparciem spo³ecznym.
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