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1.1 Numer i nazwa 
      Priorytetu

VII. Promocja integracji społecznej

1.2 Numer i nazwa 
      Działania:

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

1.3 Numer i nazwa 
      Poddziałania:

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
          integracji przez ośrodki pomocy
          społecznej

1.4. Województwo dolnośląskie

1.5. Instytucja, w której 
       wniosek zostanie
       złożony:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 
w Wałbrzychu

1.6. Tytuł projektu: SZANSA NA SUKCES

1.7. Okres realizacji 
       projektu

Od 01.02.2009 do 31.12.2009



  

Od lutego do grudnia 2009 na terenie gminy Stoszowice realizowany 
jest projekt systemowy „SZANSA NA SUKCES” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię  Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja  

Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej 
Integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji 

przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

W ramach projektu pozyskano środki finansowe z przeznaczeniem na 
aktywną integrację skierowaną do osób bezrobotnych korzystających z 

pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono grupę 8 Beneficjentów 
Ostatecznych spełniających wymogi projektu: bezrobotni, w wieku aktywności 

zawodowej, korzystający z pomocy społecznej.



  

Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

będących długotrwale klientami pomocy 
społecznej oraz zmniejszenie liczby osób 

bezrobotnych w gminie Stoszowice.



  

Do kogo adresowany jest 
projekt?

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych z terenu naszej gminy, 

wchodzących lub powracających na rynek 
pracy, zgłaszających gotowość dostosowania 
kwalifikacji zawodowych do lokalnego rynku 

pracy.



  

W roku 2009 zaplanowane są:
• Kursy stylizacji paznokci + elementy 

przedsiębiorczości,
• Indywidualne i grupowe doradztwo 

zawodowe i psychologiczne,
• Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego 

uczestnictwo w szkoleniu.



  

Rezultaty projektu
• Wzrost motywacji do podjęcia zatrudnienia i 

poprawy stylu życia,
• Wzrost samooceny,
• Podniesienie umiejętności 

interpersonalnych,
• Zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności 

w poszukiwaniu pracy.



  



  

Promocja

W celu promocji projektu w dniu 29.04.2009 
odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem 

przedstawicieli władz lokalnych, w trakcie 
którego omówiono wszystkie zaplanowane 

działania.
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12.05.2009 rozpoczął się kurs 
stylizacji paznokci z elementami 

przedsiębiorczości, przeprowadzone 
zostały pierwsze spotkania 

dotyczące stylizacji paznokci.



  

Dodatkowe informacje
• Ponadto beneficjenci projektu 

przez cały okres trwania 
projektu jak i również po jego 
zakończeniu będą mieli 
możliwość korzystania z 
doradztwa psychologicznego 
oraz zawodowego, w celu 
nabrania pewności siebie i 
przełamania barier 
hamujących podjęcie 
zatrudnienia.

• * Projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Kapitał Ludzki
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