CZŁOWIEK – najlepsza inwestycja

Nadszedł czas na podsumowanie …
17 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Milejewie odbyła się uroczysta
Konferencja podsumowująca 6-letnią realizację projektu systemowego pt. „Od aktywnej
integracji do samorealizacji”. w/w projekt realizowany był od 2009 r. przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Milejewie dzięki środkom unijnym pozyskanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Budżet projektu (lata 2009-2014), w tym:
- środki własne
- dofinansowanie

761.949,90 zł
80.717,91 zł
681.231,99 zł

Projekt adresowany był do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców
gminy Milejewo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia
tutejszego OPS, będących w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem w ramach projektu
zostały objęte również osoby młode czy niepełnosprawne.
Celem projektu było zaktywizowanie i zintegrowanie świadczeniobiorców GOPS
w Milejewie poprzez różne formy aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.
Do osiągnięcia tego celu wykorzystano narzędzia pracy socjalnej:
1. Program Aktywności Lokalnej – dla 20 osób (19K i 1M) – w latach 2009 - 2011
2. Kontrakt Socjalny – dla 68 osób (49K i 19M) – w latach 2009 - 2014
W latach 2009 – 2014 działaniami projektowymi objęto grupę 88 osób (68K i 20M).
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i upatrując szansę wyjścia
z trudnej sytuacji osób korzystających z pomocy poprzez różne formy aktywnej integracji
i upowszechnianie pracy socjalnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie
w ramach realizowanego w latach 2009 – 2014 projektu „Od aktywnej integracji
do samorealizacji” zorganizował następujące formy wsparcia:
 warsztaty aktywizacyjno – doradcze w ramach poradnictwa i doradztwa zawodowego
 indywidualne doradztwo zawodowe (IPEZ, IPD)
 zajęcia grupowe w formie warsztatowej z psychologiem, psychoterapeutą,
socjoterapeutą, terapeutą uzależnień, pedagogiem
 specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne (konsultacje
indywidualne, praca z rodziną – w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby uczestników
projektu)
 poradnictwo prawne
 zajęcia tematyczne w formie warsztatów edukacyjno - profilaktycznych m. in.
z zakresu: savoir vivru, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, rozwoju
własnego, asertywności, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zachowań
ryzykownych, profilaktyki zdrowotnej, elementów samoobrony, udzielania pierwszej
pomocy
 ABC Małej przedsiębiorczości/trening małej przedsiębiorczości
 badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarza medycyny pracy
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Działania skierowane do otoczenia:
 opieka nad dziećmi
 warsztaty wspierające rozwój dziecka (działania pedagogiczne, psychologiczne,
socjoterapeutyczne prowadzone z dziećmi oraz z rodzicami).
Warsztaty zrealizowane w ramach aktywnej integracji odbywały się zarówno w formie
stacjonarnej jak i wyjazdowej.
Wizyty studyjne:
 Gospodarstwo Agroturystyczne i Ekofarma „VITALIS” w Zastawnie – rok 2010
 Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Garncarska Wioska w Kamionce k. Nidzicy
– rok 2011
 Miejsce Inicjatyw Pozytywnych KACZE BAGNO – rok 2012
Wyjazdy integracyjno – kulturalne:
 Multikino, Pizzeria (2010, 2013)
 Kręgielnia, Restauracja (2014)
Wyjazdy integracyjno - edukacyjne o charakterze aktywizacyjnym:
 Warszawa (2010)
 Trójmiasto (2011, 2013, 2014)
Działania o charakterze środowiskowym:
 coroczne Pikniki i Festyny Rodzinne
 spotkania integracyjno - okolicznościowe
W toku realizacji projektu uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci kursów/szkoleń
zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lub umożliwiających nabycie
nowych umiejętności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczestników. Do przeprowadzenia szkoleń/kursów wybrane zostały zewnętrzne jednostki
szkoleniowe, zgodnie z procedurą PZP, którym zlecono wykonanie kompleksowej usługi
szkoleniowo doradczej poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń.
Współpracę nawiązano z następującymi jednostkami szkoleniowo-doradczymi:
1. Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Elblągu (2009)
2. Elbląskim Uniwersytetem Robotniczym z siedzibą w Elblągu (2010, 2013, 2014)
3. Ośrodkiem Kształcenia EDUKACJA (2011)
4. Akademią Kształcenia i Doradztwa VADEMECUM (2012)
5. Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym. Niepubliczną Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną z siedzibą w Elblągu (2013, 2014)
KURSY/SZKOLENIA UKOŃCZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
ROK 2009
Kucharz – przyuczenie do zawodu -1 os.
Spawacz (metoda TIG, MAG) – 1 os.
Fryzjer – 2 os.
Kierowca wózka jezdniowego – 2 os.
Kosmetyczka/stylizacja paznokci – 1 os.
Kurs komputerowy/magazynier/pracownik biurowy – 1 os.
ROK 2010
Prawo jazdy kat. B – 1 M
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Piekarz – 1 M
Kurs florystyczny/bukieciarstwo – 3 K
Opiekunka środowiskowa/dziecięca – 2 K
Kurs komputerowy z obsługą programów magazynowych – 2 K
Kurs komputerowy z obsługą programów stosowanych w rachunkowości – 1 K
ROK 2011
Szkolenie: Technika zdobienia Decoupage – 7 os.
Zagospodarowanie terenów zielonych – 6 os.
ROK 2012
Florystka – 1 K
Hydraulik – 3 M
Fryzjer – 3 K
Prawo jazdy kat. B – 4 K
Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych – 1 K
ROK 2013
Prawo jazdy kat. B – 6 K i 1 M
Elektryk – 1 M
Stolarz – 1 M
Operator koparko – ładowarki – 1 M
Opiekun osób starszych i osób niepełnosprawnych – 1 K
ROK 2014
Operator wózka widłowego – 1 K
Przedstawiciel handlowy – 1 K
Opiekun osób starszych i osób niepełnosprawnych – 1 K
Asystent rodziny – 1 K
Sekretarka – 1 K
Prawo jazdy kat. B – 6 K i 1 M
Prawo jazdy kat. C – 1 M
Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu oraz ich rodziny objęci zostali szeroko
rozumianą pracą socjalną prowadzoną przez 3 pracowników socjalnych zatrudnionych
na co dzień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków
celowych na realizację poszczególnych etapów. Wsparcie finansowe uczestników projektu
przyznane zostało ze środków własnych, był to 10,5 % wkład własny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Milejewie, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie realizacji
projektu, który wyniósł łącznie 80.717,91 zł.
Poprzez realizację wszelkich działań projektowych, ogromne zaangażowanie całego
Zespołu Projektowego oraz wszystkich osób pracujących z Uczestnikami i Uczestniczkami
projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie udało nam
się osiągnąć założone w projekcie rezultaty praktycznie w 100%, dzięki czemu
zrealizowaliśmy
główny
cel
czyli
zaktywizowaliśmy
oraz
zintegrowaliśmy
88 świadczeniobiorców GOPS w Milejewie poprzez różne formy aktywnej integracji
i upowszechnianie pracy socjalnej. Realizacja celu głównego przyczyniła się również
do osiągnięcia wszystkich założonych celów szczegółowych, rezultatów.
Uważamy, że nasi podopieczni posiadają duży potencjał, jednak często nie zdają sobie
z tego sprawy, nie wierzą we własne siły i możliwości. Udział w projekcie miał uświadomić
jego uczestnikom, że są wartościowymi ludźmi i mogą mieć pozytywny wpływ na życie
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swoje i innych. Udział w projekcie miał również służyć zwiększeniu motywacji do zmiany
swej sytuacji życiowej, zmiany dotychczasowego sposobu życia przez uczestników
i w konsekwencji doprowadzić do podjęcia zatrudnienia.
PODZIĘKOWANIA ZA WSPÓŁPRACĘ:
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
2. Rada Gminy Milejewo
3. Wójt Gminy Milejewo oraz Pracownicy Urzędu Gminy w Milejewie
4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milejewie
5. Straż Gminna w Milejewie
6. Posterunek Policji w Tolkmicku
7. Placówka Straży Granicznej w Elblągu
8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Milejewie
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodnikach
11. Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Ogrodnikach
12. Ponadlokalna Świetlica Środowiskowa w Pomorskiej Wsi
13. Oratorium im. Św. Jana Bosko w Tolkmicku
14. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Elblągu
15. Elbląski Uniwersytet Robotniczy w Elblągu
16. Ośrodek Kształcenia EDUKACJA w Elblągu
17. Akademia Kształcenia i Doradztwa VADEMECUM w Elblagu
18. Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Elblągu
19. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Elblągu
20. Ośrodek Profilaktyki i Edukacji Społecznej w Elblągu
21. Dorota Sławska – Błaszkiewicz
22. Jacek Pipczyński
23. Mirosław Ślesiński
24. Justyna Słomkowska
25. Paulina Konarczak
26. Halina Sołtys
27. Anna Leśniewska
28. Zbigniew Janeczek – Usługi Transportowe w Milejewie
29. Spółka Meblowa KAM s. j. w Milejewie
STOWARZYSZENIA:
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „Zalesianka” w Zalesiu
31. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Alter Ego” w Hucie Żuławskiej
32. Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska
Zespół Projektowy
Weronika Felkiewicz – koordynator
Danuta Bielska – główna księgowa
Krzysztof Szumała – specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Różańska – pracownik socjalny (EFS)
Karolina Cetlińska – pracownik socjalny
Barbara Szpara – pracownik socjalny
Marta Tunkiewicz – opiekun projektu (ROPS)
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