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Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego 

pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza kolejny nabór osób do projektu systemowego pt. 

„Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” realizowanego w okresie od 01 stycznia 2013r. do 30 czerwca 

2015r. współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL 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. 

 

Celem głównym projektu jest:  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie aktywności społecznej i kwalifikacji 

zawodowych 20 podopiecznych GOPS (14K i 6M), w tym zwłaszcza kobiet z Gminy Rokietnica do 

30.06.2015r. 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie: 

1. W Projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w 

Rokietnicy. 

2. W Projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Rokietnica.  

3. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, w tym również długotrwale bezrobotna 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu. 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest pokrywany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Planowana liczba zrekrutowanych osób do projektu w 2013 roku to 8.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy oferuje dla każdego Uczestnika Projektu w ramach 

kontraktu socjalnego zastosowanie 3 instrumentów aktywnej integracji: 

1. Instrument aktywizacji społecznej: 

 uczestnictwo w grupowych zajęciach z treningu kompetencji i umiejętności społecznych, 

 uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach psychologicznych.  

2. Instrument aktywizacji zawodowej: 

 uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym. 

3. Instrument aktywizacji edukacyjnej: 

 Uczestnictwo w kursach zawodowych wg wyboru dla 7 UP – zajęcia grupowe: 

a) Bukieciarstwo, 

b) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, 

c) Aranżacja ogrodów i terenów zielonych,  

d) Operator wózków widłowych. 

 możliwość odbycia stażu dla 1 UP. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2013 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rokietnicy, pok. Nr 9 gdzie pracownicy udzielą szczegółowych informacji.                                                             


