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PROJEKT KONKURSOWY
„RODZINA GWARANCJĄ LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Umowa z dnia 10 listopada 2009 roku
nr UDA-POKL. 07.02.01-04-036/09-00
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
wykluczeniem społecznym

zawodowa

i

społeczna

osób

zagrożonych

Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego Departament Polityki Regionalnej w Toruniu
Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
01 grudzień 2009 r. – 30 grudzień 2011 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
działania aktywizujące.

CELE SZCZEGÓŁOWE
a) podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej kobiet,
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b) poprawa wizerunku rodziny,
c) umocnienie więzi rodzinnej i kształtowanie pozytywnych postaw w relacji
rodzice-dzieci,
d) wyrównywanie szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
e) promowanie zdrowego stylu życia i wartości rodziny.

UCZESTNICZKI PROJEKTU
Grupę docelową w projekcie stanowi łącznie 60 kobiet niezatrudnionych
(bezrobotnych), zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku
aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz ich najbliższe otoczenie,
zakwalifikowanych w procesie rekrutacji. Uczestniczki zostaną podzielone na 4
grupy- A, B, C, D w każdej grupie po 15 kobiet:
- grupa A zostanie objęta działaniami w okresie II-VI 2010 r.,
- grupa B zostanie objęta działaniami w okresie VIII-XII 2010 r.,
- grupa C zostanie objęta działaniami w okresie II-VI 2011 r.,
- grupa D zostanie objęta działaniami w okresie VII-XI 2011 r.
Wybór grupy beneficjentek ostatecznych zostanie dokonany z uwzględnieniem ich
długotrwałego bezrobocia, niskich kwalifikacji zawodowych, ilości występujących
w rodzinie trudności.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
Z uczestniczkami projektu podpisany będzie kontrakt socjalny, w którym
ustalone zostaną cele do osiągnięcia oraz konkretne działania, które doprowadzą do
realizacji określonych celów.
Dla każdej z beneficjentek ostatecznych zaplanowane zostały różnorodne formy
wsparcia, nakierowane na poprawę ich sytuacji zawodowej jak i społecznej.
Przewidziano dla uczestniczek projektu usługi społeczne (wsparcie asystenta
rodzinnego), warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, usługi psychologiczneporadnictwo indywidualne, usługi wspierające- doradztwo zawodowe. Ponadto
rodzina zostanie objęta pomocą w formie usług kosmetyczno- fryzjerskich, a także
usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej (m.in. kąpiele solankowe).
Dodatkowym elementem działań będzie uczestnictwo rodzin objętych wsparciem
w jednodniowej wycieczce, która obok ich integracji, będzie miała na celu
propagowanie wspólnych rodzinnych form spędzania czasu wolnego. Wyjazd zostanie
poprzedzony zakupem wyposażenia niezbędnego do udziału dzieci w wycieczce.

KALENDARIUM PROJEKTU
 04 czerwca 2009 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu
 10 listopada 2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 01 grudnia 2009 r. - 31 stycznia 2010 r. – rekrutacja uczestniczek projektu
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