2011-10-14
POKL - Konferencja 12.10.2011 „SIŁA W CZŁOWIEKU, efekty EFS w województwie pomorskim”
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaprosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Chojnicach do uczestnictwa w konferencji „SIŁA W CZŁOWIEKU, efekty EFS w województwie pomorskim”, która
odbyła się dnia 12.10.2011r.
Celem przedsięwzięcia było podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym
województwie oraz wręczenie nagród i wyróżnień najciekawszych projektów realizowanych w ramach
Priorytetów regionalnych. Miłym zaskoczeniem dla Naszego Ośrodka było otrzymanie wyróżnienia za projekt
realizowany od zeszłego roku do 31.12.2011r pt. “Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”.
Prelegentami konferencji były osoby ściśle powiązane z Unią Europejską, czyli posłowie z Parlamentu
Europejskiego oraz przedstawiciele z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Rok 2011 jest rokiem Jana Heweliusza w związku z tym uczestnikom konferencji przybliżono sylwetkę człowieka o
wielkiej pasji i talencie. Film „EFS szansą dla współczesnych pomorskich Heweliuszów” było nawiązaniem do Jana
Heweliusza jak również do EFS.
Zwieńczeniem konferencji było przybliżenie prognoz związanych z następnym okresem programowania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2020, a samą konferencję zakończył występ artystyczny przygotowany przez
studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast patroni medialni, to: Gazeta
Wyborcza, TVP Gdańsk, Radio Gdańsk oraz portal trojmiasto.pl
Organizatorami konferencja był Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
2011-10-13
Uczestniczki II tury projektu „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość” realizujące kontrakty socjalne obecnie
zrealizowały indywidualne poradnictwo zawodowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Nadal
uczestniczki biorą udział w poradnictwie grupowym w ramach grup rozwoju osobowego. Kolejnym etapem będzie
200 godzinne szkolenie zawodowe zgodne z predyspozycjami i możliwościami uczestniczek zdiagnozowanymi
przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania.
Celem ogólnym stanowiło udzielenie wsparcia w zakresie znajomości samego siebie z uwzględnieniem
zainteresowań, zdolności oraz umiejętności, przygotowanie merytoryczne do wejścia na rynek pracy, nauka
standardowych technik autoprezentacji oraz komunikacji międzyludzkiej oraz nabycie umiejętności poruszania się
po rynku pracy.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
który realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
2011-06-20
Wyłoniono drugą grupę Uczestników/Uczestniczek projektu w realizacji kontraktu socjalnego.
Informujemy, że została zakończona rekrutacja do drugiej grupy Uczestników/Uczestniczek w realizacji
kontraktów socjalnych w ramach projektu „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie wybrano 10 K w wieku 1524 lat. Rekrutacje przeprowadził koordynator projektu na podstawie formularzy zgłoszeniowych, wypełnionych
wcześniej przez podopiecznych MOPS oraz wskazań przez pracowników socjalnych Ośrodka.

W realizacji kontraktu socjalnego przewiduje się m.in.: Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe,
socjalne, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, Grupa Rozwoju Osobowego, badanie z zakresu medycyny
pracy, szkolenie zawodowe.
Grupą docelową w/w projektu są osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku
aktywności zawodowej w szczególności 15-24 lat, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
W przypadku rezygnacji i przerwania kontraktu socjalnego, do projektu zapraszane będą kolejne osoby z listy
rezerwowej utworzonej przez pracowników MOPS.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
który realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
2011-06-01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza do udziału w II turze realizacji projektu pod nazwą:
"Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”
Jest on realizowany w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa
dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy.
Projekt adresowany jest do osób w wieku 15-24 lat: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo- jednocześnie
korzystających z pomocy społecznej MOPS w Chojnicach.
Termin realizacji: czerwiec 2011 r.- grudzień 2011 r.
Oferujemy, m.in:
- Bezpłatne szkolenia zawodowe;
- Warsztaty i szkolenia umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobowy;
- 200 godzinne szkolenie zawodowe;
- Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, socjalne;
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi i
koordynatorem projektu w siedzibie MOPS tj. Chojnice ul. Wysoka 1, p. 204 i 102, tel. 052-3977121
2011-05-09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny etap projektu konkursowego „Aktywność moją szansą na
lepszą przyszłość”. Uczestnicy i uczestniczki projektu w kwietniu 2011 r rozpoczęli(ły) 200-u godzinne szkolenie
zawodowe, które ma na celu podniesienie kluczowych umiejętności niezbędnych na regionalnym rynku pracy.
Obecnie 10 uczestników i uczestniczek ukończyło udział w Grupach Rozwoju Osobowego gdzie poznawali(ły) m.
in. własne predyspozycje i mocne strony, nabywali(ły) nowe umiejętności psychospołeczne, rozmawiali(ły) o
swoich problemach z psychoterapeutą.
Dla uczestników i uczestniczek zaplanowano również zajęcia z samopomocowej grupy biblioterapeutycznej.
Pozytywną stroną projektu jest aktywność uczestników i uczestniczek podczas szkoleń i warsztatów.
Zakłada się, że podjęte działania u podopiecznych MOPS zwiększają potencjał oraz szanse na rynku pracy,
zapobiegają też dalszemu obszaru wykluczenia społecznego.
Ponadto informujemy, iż tutejszy Ośrodek przeprowadza kolejny nabór do udziału w powyższym projekcie w
okresie VI-XII\2011r.
Osoby chętne do udziału w projekcie „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego przez
UE w ramach EFS, proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie MOPS w Chojnicach ul. Wysoka 1
pok. 102 lub 204.

2011-02-23
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejny etap projektu konkursowego „Aktywność moją szansą na
lepszą przyszłość”, poprzez realizację kontraktów socjalnych. Beneficjenci w listopadzie 2010 r uczestniczyli w 5
dniowym wyjeździe integracyjnym połączonym z poradnictwem psychologicznym. Obecnie 10 beneficjentów
bierze udział w Grupach Rozwoju Osobowego gdzie poznają m. in. własne predyspozycje i mocne strony,
nabywają nowych umiejętności psychospołecznych, rozmawiają o swoich problemach z psychoterapeutą oraz
indywidualnym poradnictwie zawodowym.
Dla uczestników zaplanowano również zajęcia z samopomocowej grupy biblioterapeutycznej oraz 200 godzinne
szkolenie zawodowe, ponadto badania w zakresie medycyny pracy.
Pozytywną stroną projektu jest aktywność beneficjentów podczas szkoleń, warsztatów.
Zakłada się, że podjęte działania u podopiecznych MOPS zwiększają potencjał oraz szanse na rynku pracy,
zapobiegają też dalszemu obszaru wykluczenia społecznego.
2010-11-15
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach od listopada br. realizuje kolejny projekt ze środków Unii
Europejskiej pod nazwą: „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”. Jest on realizowany w ramach priorytetu
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy”
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej umożliwiającej powrót na otwarty rynek pracy
osobom pozostającym bez zatrudnienia a adresowany jest do osób długotrwale korzystających ze świadczeń
MOPS w Chojnicach.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie
MOPS tj. Chojnice ul. Wysoka 1.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

