


...oddajemy do Państwa rąk pierwsze wydanie katalogu poświęconego realizacji projektu systemowego: „Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie” w roku 
2008. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nasza instytucja po raz pierwszy przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z funduszy struktural-
nych. Jest to dla nas ogromne doświadczenie, którym chcielibyśmy się podzielić z innymi. W niniejszej publika-
cji odnajdą Państwo charakterystykę grupy docelowej objętej wsparciem, cele i założenia projektu oraz zadania, 
które zostały przewidziane do realizacji aby osiągnąć założone rezultaty.
Osiągnięcie rezultatów nie byłoby możliwe, gdyby nie realizacja projektu systemowego, a realizacja projektu 
systemowego nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe ze środków EFS i budżetu Państwa.
Realizacja projektu wzbogaciła nas w nowe doświadczenia ale przede wszystkim pozwoliła na zastosowanie 
przez pracowników naszej instytucji szerszego wachlarza narzędzi, w celu pomocy osobom objętym wsparciem. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy osiągać coraz lepsze wyniki, a przez to obejmować wsparciem coraz 
większą liczbę beneficjentów.
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DIAGNOZA SYTUACJI ORAZ IDENTYFIKACJA POTRZEB 
REALIZACJI PROJEKTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI

> Według Strategii polityki społecznej województwa lu-
buskiego jednym z głównych problemów społecznych 
regionu jest ubóstwo, którym dotknięte jest blisko 20% 
mieszkańców. 

> W 2005 roku odsetek osób w gospodarstwach domo-
wych, żyjących poniżej minimum egzystencji w woje-
wództwie lubuskim kształtował się na poziomie 9%. 

> W tym samym roku liczba decyzji przyznających świad-
czenia pomocy społecznej wyniosła według danych 

GUS niemal 100 tys. Rok później liczba przyznanych 
świadczeń sięgnęła już blisko 105 tys. 

> W regionie najczęstszym przejawem wykluczenia spo-
łecznego jest utrudniony dostęp do rynku pracy, usług 
edukacyjnych i zdrowotnych. 

> Obszary wiejskie województwa lubuskiego są miej-
scem, gdzie koncentruje się wiele problemów społecz-
nych.  

POTRZEBA REALIZACJI 
W POWIECIE ŚWIEBODZIŃSKIM
Główne problemy osób objętych projektem (rozpoznane przez PCPR w Świebodzinie):
> niepełnosprawność uniemożliwiająca integrację społeczną i zawodową;
> kończenie edukacji na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
> brak perspektyw rozwojowych w regionie, szczególnie dla ludzi młodych; 
> problemy ze znalezieniem zatrudnienia;
> trudna sytuacja rodzinna;
> trudna sytuacja mieszkaniowa. 

WYBÓR GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTU

> Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 
poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu na-
leży przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się 
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i pla-
cówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc ze śro-
dowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu 
się do życia. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że  66% 
osób korzystających z pomocy PCPR w Świebodzinie 
to osoby niepełnosprawne, postanowiliśmy skierować 
nasz projekt do tych 2 grup społecznych.

> Rekrutacji benefi cjentów dokonała  wykwalifi kowana 

kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny po-
trzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji  
i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wy-
wiadów, spotkań i rozmów z osobami będącymi w 
procesie usamodzielnienia. Z przeprowadzonego po-
stępowania rekrutacyjnego został sporządzony protokół 
rekrutacyjny.

> Z przeprowadzonych wywiadów wśród potencjalnych 
benefi cjentów projektu sporządzona została Lista Be-
nefi cjentów Ostatecznych Projektu oraz Lista Rezerwo-
wa Benefi cjentów Ostatecznych.

CELE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE:

Cel główny:
Aby przeciwdziałać tym problemom nasz projekt za-
kłada jako cel główny zapewnienie równego dostępu 
do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na 
rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawo-
dowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do 
wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez realizację 
działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 

opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuń-
czo - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowaw-
cze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zakłady 
poprawcze, a także osób niepełnosprawnych, w tym z 
zaburzeniami psychicznymi, a korzystających z pomocy 
społecznej naszej instytucji oraz jednocześnie pozosta-
jący bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności 
zawodowej, z terenu powiatu świebodzińskiego w trud-
nej sytuacji życiowej i materialnej.
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CELE ZAŁOŻONE 
W PROJEKCIE:

Cele szczegółowe:
1. Rozwinięcie i upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej i objęcie nimi jak największej liczby osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań PCPR w Świebodzinie. 

ZADANIA ZAPLANOWANE WE WNIOSKU

Zadanie 1 Aktywna integracja PCPR w Świebodzinie 
Zadanie 2  Praca socjalna
Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze
Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym
Zadanie 5 Prace społecznie użyteczne
Zadanie 6 Zarządzanie projektem 
Zadanie 7 Promocja projektu

ZADANIE 1 
AKTYWNA INTEGRACJA PCPR W ŚWIEBODZINIE

> 9 Kontraktów Socjalnych (KS) w ramach Indywidualnych Programów Usamodzielnienia (IPU)
> 12 Działań wspierających integrację społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych 
> Podpisanie z Beneficjentem projektu KS – IPU, 
> Podpisanie deklaracji udziału w projekcie
> Zajęcia/ warsztaty miękkie (w tym warsztaty wyjazdowe)
> Szkolenia i kursy zawodowe

W ramach Kontraktu Socjalnego – IPU 

> Warsztaty z Doradcą Zawodowym w Kołobrzegu:
> Autoprezentacja
> Rozmowa kwalifikacyjna
> Analiza SWOT 
> Nauka pisania życiorysów, podań o pracę, listu motywacyjnego
> Ocena predyspozycji zawodowych uczestników projektu
> Pomoc w wyborze właściwego kursu/szkolenia
> Gry i zabawy motywacyjne
> Gry i zabawy integracyjne
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Warsztaty z Doradcą Zawodowym z PUP w Kołobrzegu

Warsztaty z Doradcą Zawodowym z PUP w Kołobrzegu

Zajęcia integracyjne
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Zajęcia integracyjne

Turnusy rehabilitacyjne – grupa osób niepełnosprawnych -
Instrument aktywizacji zdrowotnej
- Dofi nansowanie ze środków EFS i PEFRON

ZADANIE 1 
AKTYWNA INTEGRACJA PCPR W ŚWIEBODZINIE

Kołobrzeg 2008 r.
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Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne



Kurs kosmetyczny - Świebodzin

Kurs kosmetyczny - Świebodzin
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Szkolenia i kursy zawodowe 
1) Cel: podniesienie kwalifi kacji zawodowych i umiejętności uczestników projektu w celu ułatwienia odnalezienia się 

na rynku pracy
2) Benefi cjent                     Doradca Zawodowy                    Ankieta                    Szkolenie/kurs
3) Rodzaje szkoleń wybranych przez Uczestników Projektu:
Kursy prawa jazdy kat. B 
Kursy kosmetyczne
Kursy komputerowe
Kursy języka angielskiego
Kursy zakładania i projektowania ogrodów

ZADANIE 1 
AKTYWNA INTEGRACJA PCPR W ŚWIEBODZINIE



Kurs kosmetyczny - Świebodzin

Kurs kosmetyczny - Świebodzin

Kurs komputerowy - Świebodzin
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Kurs komputerowy - Świebodzin

Kurs komputerowy - Świebodzin

Warsztaty integracyjno – szkoleniowe w Karpaczu
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Warsztaty integracyjno – szkoleniowe w Karpaczu

Warsztaty integracyjno – szkoleniowe w Karpaczu
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ZADANIE 2 
PRACA SOCJALNA

ZADANIE 3
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

1) Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
2) Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
Te dwa rodzaje pomocy są wkładem własnym PCPR w Świebodzinie

ZADANIE 4
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

Zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach 
PO KL na lata 2007 -2013, są to inne działania o charakterze integracyjnym nie realizowane w ramach zadania 
1 aktywna integracja
Warsztaty integracyjne o charakterze środowiskowym:
Szkolenia miękkie
Gry i zabawy motywacyjne
Zajęcia integracyjne
Spotkania informacyjno – organizacyjne
Zajęcia z pracownikami socjalnymi
Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu

ZADANIE 5 
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Zadanie 5 Prace społecznie użyteczne
Ze względu na brak rozporządzenia normującego zasady realizacji nie są możliwe do realizacji w 2008r.

ZADANIE 6
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1) Utworzenie biura projektu EFS
 Adaptacja pomieszczenia
 Wyposażenie (zakup mebli i sprzętu komputerowego)
2) Zatrudnienie obsługi projektu
3) Monitoring projektu

1) Indywidualny Program Usamodzielnienia i działania wspierające integracje społeczną na rzecz osób 
 niepełnosprawnych.
2) Wywiady środowiskowe
3) Specjalistyczne porady i informacje udzielna beneficjentom projektu
4) Pomoc pracownika socjalnego
5) Praca socjalna



REZULTATY OSIĄGNIĘTE 
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

> 9 osób zostało objętych Kontraktem Socjalnym - Indywidualnym  Programem Usamodzielniania oraz 12 osób 
otrzymało wsparcie w ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu 
przez PCPR w Świebodzinie przez co każdy z Beneficjentów ukończył przynajmniej 1 kurs/ szkolenie zawo-
dowe zwiększając swoje kwalifikacje zawodowe.

> Każdy z beneficjentów projektu uczestniczył w zajęciach integracyjnych i szkoleniach miękkich podwyższając 
swoją samoocenę, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.

> 12 osób niepełnosprawnych skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych w ramach instrumentu aktywizacji 
zdrowotnej.

> Wzrost świadomości wśród Beneficjentów na temat swoich praw i uprawnień.
> Przełamanie niechęci do pracy, poczucia bezradności.
> Integracja społeczna 
> Wzmocnienie  potencjału PCPR w Świebodzinie
> Poprawa efektywności pracy PCPR dzięki działaniom w ramach projektu 
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ZADANIE 6 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Model Zarządzania projektem przyjęty przez PCPR w Świebodzinie

Starostwo Powiatowe 

Dyrektor PCPR w Świebodzinie                          Instytucja Pośrednicząca (Urząd Marszałkowski Departament EFS)

                    
Kierownik projektu

Główna Księgowa projektu
   

Pracownicy Socjalni (2 pracowników)

ZADANIE 7 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1) Oznaczenie biura projektu EFS
2) Wydanie materiałów promocyjnych
3) Kampania medialna dotycząca realizacji projektu
> gazety lokalne
4) Konferencja podsumowująca realizację projektu
5) Wydanie katalogu podsumowującego realizację projektu – dobre praktyki
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Nasza Instytucja w następnych latach programowania, planuje wnioskować o kolejne środki unijne, aby obejmować 
działaniami coraz szerszą grupę osób korzystających z pomocy PCPR w Świebodzinie. Swym przykładem zachęcamy 
również inne jednostki pomocy społecznej, aby przystąpiły do aplikacji o środki zewnętrzne z funduszy strukturalnych, 
w celu wsparcia realizacji działań z zakresu integracji społecznej i pracy socjalnej oraz zastosowania szerszego wa-
chlarza instrumentów pomocy społecznej.

„Osiągnięcie rezultatów nie byłoby możliwe, gdyby nie realizacja projektu systemowego, a realizacja projek-
tu systemowego nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie fi nansowe ze środków EFS i budżetu Państwa”.
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Konsultacje : Ludmiła Janik, Barbara Daukszewicz, Monika Filińska, Emilia Węcłowska
Wydawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
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 67-200 Głogów
 ul. Kamienna Droga 2
Nakład: 500 sztuk
Wydanie I

Świebodzin, grudzień 2008 r.
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