Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
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:

mazowieckie

1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.6 Numer konkursu:

nie dotyczy

1.7 Tytuł projektu:

SIŁA TKWI W TOBIE- POMOŻEMY CI JĄ WYDOBYĆ

1.8 Okres realizacji projektu:

Od 01.03.2011 Do 31.12.2011
Województwo: Mazowieckie

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Powiat:

Powiat gostyniński

Gmina:

Gostynin - miasto

1.10 Wyodrębniony projekt współpracy
ponadnarodowej:

NIE

1.11 Projekt innowacyjny:

NIE

1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym:

NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:

Gmina Miasta Gostynina/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:

gminna samorządowa jednostka organizacyjna
9710664961
611015431

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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2.5 Adres siedziby:

Ulica:

Rynek

Nr domu:

26

Nr lokalu:

1

Miejscowość:

Gostynin

Kod pocztowy: 09-500

2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:

Telefon:

24 2360710

Fax:

24 2360712

Renata Zagórska
Iwona Kowalczyk / Anna Krzewicka
24 236 13 65 - 66
efs.mopsgostynin@wp.pl
24 236 13 64
nie
NIE

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu
1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość
pomiaru)

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji
projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Definicja wyklucz społ przyjęta w dokumencie „Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski” określa, że „Wyklucz społecz to brak lub ograniczenie możliwości
uczestnictwa, wpływania i korzystania z podst instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.” tak pojęte
wyklucz wskazuje na zasadne objęcie działaniami Projektu tych klientów MOPS, które z racji swojej sytuacji rodzinnej,zdrowotnej,zawodowej i materialnej, najbardziej
potrzebują szeroko zakrojonego wsparcia. Projekt jest więc adresowany do nieaktywnych zawodowo opiekunów dzieci niepełnosprawnych (ODN) oraz osób
niepełnosprawnych (ON).
Z analizy klientów MOPS wynika, że w 2010r. z pomocy korzystało 817 rodzin, z czego, aż 227 rodzin z powodu niepełnosprawności.119 ON przyznano zasiłek stały.
Natomiast 299 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne (62,46% tej grupy stanowią kobiety), w tym 34 osoby pobierają świadcz pieniężne z tytułu opieki nad zależną osobą
niepełnosprawną-94 % tej grupy to kobiety.Swoim zasięgiem projekt obejmie osoby korzystających z pomocy OPS w podziale na ON i ODN.Działania skierowane do
uczestników projektu (UP) będą miały pozytywny wpływ na osoby z ich otoczenia ponieważ wpłyną na poprawę jakości życia całej rodziny. Działania przewidziane do realizacji
w Projekcie są zgodne z zapisami PO KL Priorytetu VII oraz Planem Działania dla Piorytetu VII na rok 2011, który zakłada likwidowanie barier, jakie napotykają osoby zagroż
wyklucz społecz.Mają na celu przywrócenie wyklucz na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez zastosowanie kontraktów socjalnych (KS)oraz
wielostronne oddziaływania przy zastosowaniu różnorodnych instrumentów aktywnej integracji.Projekt jest zgodny z prawem lokalnym w zakresie polityki społecznej, z celami
operacyjnymi Strategii Wojewódzkiej w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na 2005-2013 oraz Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych na 2007-2013 (uchwała Nr 109/XVI/07 z dnia 19 grudnia 2007r.)

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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3.1.2 Cel główny projektu

Wskaźnik pomiaru celu

Wartość obecna
wskaźnika
K

Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu osób wychowujących
niepełnosprawne dzieci oraz osób
niepełnosprawnych z terenu miasta
Gostynina

3.1.3 Cele szczegółowe
projektu

Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów

Wskaźnik pomiaru celu

M

29

Podniesienie lub nabycie kwalifikacji
zawodowych w ciągu 10 miesięcy

Poprawa jakości życia rodzinnego w
ciągu 10 miesięcy

Podniesienie kompetencji
społecznych

O

8

K

37

Wartość obecna
wskaźnika
K

Podniesie poczucia własnej wartości
w ciągu 10 miesięcy

Wartość docelowa
wskaźnika

M

M

48

Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru

O

9

57 Liczba podpisanych KS

Wartość docelowa
wskaźnika

O

K

M

Źródło weryfikacji/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru

O

Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów

29

8

37

48

9

57

Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów

26

8

34

45

9

Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych
54 certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a.
ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.

Liczba klientów pomocy społecznej,
którzy zakończyli udział w
szkoleniach zawodowych

27

8

35

38

8

Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych
46 certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a.
ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.

Liczba osób objętych wsparciem
finansowym w ramach kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów

28

8

36

47

9

56 Listy wypłat zasiłków. Pomiar w VII, IX i XII

Liczba osób objętych poradami
psychologa

29

8

37

48

9

Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych
57 certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a.
ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.

Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów

29

8

37

48

9

Listy obecności na zajęciach, ilość wydanych
57 certyfikatów potwierdz. udział w kursach/szkoleniach, a.
ewaluacyjne. Pomiar trzykrotny.

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4

Listy obecności na zaj, certyfikaty, ankiety ewaluac.
Pomiar trzykrotny.
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3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)
1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z
uwzględnieniem podziału K/M)
4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek
planowanym wsparciem projektowym

UP będzie 20 osób w tym 9 ON (9 K) i 11 ODN (10 K i 1 M) korzystających ze świadczeń pomocy społecz, są w wieku aktywn zawod, są mieszkańcami Gostynina (z wyłącz
osób,które korzystały z tej samej formy wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3 PO KL). Działania skierowane będą również do otoczenia UP. Grupa ON,
to często osoby, które są nieaktywne zawodowo, pobierają zasiłki stałe, rentę socjalną, często nie posiadają odpowiednich kompetencji i umiejętności zawodowych albo nie
potrafią się odpowiednio zareklamować na rynku pracy. Często pozostawanie bez pracy powoduje ubożenie rodzin, utratę wiary w siebie,w możliwość zmian,rodzi patologie, a
w konsekwencji prowadzi do marginalizacji a nawet pogorszenia stanu zdrowia. Grupa ODN-to specyficzna grupa, która posiadając własny dochód z tytułu otrzymywania
świadczeń rodzinnych, czasem także dochód współmałżonka, często wg kryteriów pomocy społecznej nie kwalifikuje się do żadnej pomocy poza pracą socjalną, co spycha te
rodziny na margines oddziaływania społecznego. Osoby te, cały swój czas i energię poświęcają choremu dziecku, nie pamiętają o swoich potrzebach.Nie podnoszą swoich
kwalifikacji,nie myślą o powrocie na rynek pracy po usamodzielnieniu się ich dzieci.Skutkiem przedłuż się bezrobocia i braku możliwości poprawy swojej sytuacji jest izolacja
społeczna, obniżenie poczucia własnej wartości, kondycji intelektualnej, zaburzenia relacji rodzinnych i społecznych, skłonności depresyjne oraz dbałości o swój wygląd i stan
zdrowia. Wszystkie te czynniki sprawiają,że osoby te czują się bezradne, wycofane społecznie, nie widzą możliwości zmiany swojej sytuacji, a także perspektyw na przyszłość.
Brak wsparcia i pozostaw tych osób bez pomocy utrwaliłoby w nich bierność i negatywnie wpłynęło na postawy życiowe ich samych, jak i ich najbliższych. Z tego względu
bardzo istotne jest uwzględnienie w projekcie nie tylko grupy docelowej, ale również otocz osób zagroż wyklucz społecz, zwłaszcza w przypadku ODN.W projekcie zajmiemy
się przede wszystkim kobietami, ponieważ jak wynika z przeprowadzonej analizy osób korzystaj z pomocy MOPS,one stanowią większy odsetek zarówno wśród ON i ODN.5
spośród nich to bezrobot.Informacja o projekcie zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej MOPS i Urzędu Miasta Gostynina.Zainteresowanie
projek wykazało wiele osób już w ub roku,część z nich nie została zakwalifikow do udziału w proj.Spośród osób, które wykażą gotowość do udziału w projekcie,wyłoniona
zostanie 20-to osobowa gr docelowa. Kryterium rekrutacji będzie korzystanie z pomocy MOPS,przynależność do ON i ODN, wiek aktywn zawod, zagroż wyklucz społecz.Do
weryfikacji posłuży analiza dokument klientów MOPS, a.rekrutacyjne, indywidualne rozmowy pracowników socjal z klientami oraz gotowość do współpracy. UP podpiszą
deklarację udziału.Zostanie także stworzona lista rezerwowa, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.Następnie zostanie opracowany KS, który podpiszą osoby
zakwalifikow do udziału w projekcie.Procedury rekrutacji przeprowadzą pracow socjalni i asystent koordynatora.Na podst indywidualnych rozmów z UP oraz a.potrzeb
zidentyfikow potrzebę wsparcia psychologicz i terapeutycz, poradnictwa, szkoleń, rehabilitacji dla dzieci. W ramach pokonywania barier, przy drzwiach Ośrodka zostanie
zainstalowany domofon potrzebny do wezwania pracownika oraz ławeczka i biurko, gdzie będzie można wypełnić dokumenty.Przewidujemy zakwalifikow do udziału w projek 2
os, które brały udział w ub roku,osiągając zakładane rezultaty.Jednak zachodzi potrzeba objęcia ich długofalowym dział terapeutycznym, co zminimalizuje ryzyko ponownego
wycofania się z życia społecznego.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Liczba osób

Status uczestnika

K

M

O

Bezrobotni

4

0

4

w tym osoby długotrwale bezrobotne

4

0

4

Osoby nieaktywne zawodowo

15

1

16

w tym osoby uczące lub kształcące się

0

0

0

Zatrudnieni

0

0

0

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9
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w tym rolnicy

0

0

0

w tym samozatrudnieni

0

0

0

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach

0

0

0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach

0

0

0

w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach

0

0

0

w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach

0

0

0

w tym zatrudnieni w administracji publicznej

0

0

0

w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych

0

0

0

19

1

20

w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych

0

0

0

w tym migranci

0

0

0

w tym osoby niepełnosprawne

9

0

9

w tym osoby z terenów wiejskich

0

0

0

Ogółem

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem

Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa

0

Małe przedsiębiorstwa

0

Średnie przedsiębiorstwa

0

Duże przedsiębiorstwa

0

3.3 Zadania
1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr
1

Nazwa zadania
Aktywna integrcja

Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone
w ramach jego realizacji
Zawartych zostanie 20 KS,objęci nimi UP będą podzieleni na grupy.W
ramach dział aktywna integracja przewid dział w ramach poszczeg instrum
aktyw integr: INSTR AKTYWIZ SPOŁ: -spotkania wstępne- 20 UP + kadra, IV
zostanie zorganiz w wynajętej restauracji, przewidz jest catering. Podczas
spotkania UP uzyskają wiedzę na temat planowanych działań, otrzymają
materiały pomocnicze(teczki, notatniki, materiały piśmienne)
;s.podsumowujące (20 UP+kadra) XII-w czasie,którego podsumuj rezultaty
działań,UP otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział w zajęciach i
zdobyte umiejętności oraz przygot broszury.Spotkanie to zostanie zorganiz w
wynajętej restauracji, zapewniony zostanie catering. Dzięki tym spotkaniom
UP będą mogli nabyć umiejętność odnajdywania w nowych dla siebie

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4

Cel szczegółowy projektu
Podniesie poczucia własnej wartości w ciągu 10 miesięcy
Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 10
miesięcy
Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy
Podniesienie kompetencji społecznych
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sytuacjach społecz. - warsztaty w gabinecie kosmetycznym: (20 UP) VI-VII,
po 2 godziny na każdego UP.Łącznie 40 godz.Warszt pozwolą nabyć umiejęt
autoprezentacji.W ramach spotkań,każdy z UP będzie mógł uzyskać indywid
poradę jak właściwie zadbać o swój wygląd,obejrzy pokaz wizażu, podda się
podst zabiegom kosmetycznym -wyjazd do teatru (20 UP+ otocz + kadra) IX
Przewid. się wynajem autokaru, zakup biletów i wyżyw.Wyjazdy mają na celu
zastos zdob umiejęt. i dalsze kształtow kompet życ. i społ -INSTR AKTYWIZ
ZDROWOT –Psychoterapia (20 UP) IV – XII , przerwa VIII, 2 gr, w cyklach 2
godz raz na 2 tyg dla każdej gr. łącznie 60 godzin. Przewidujemy
przeprowadzenie w IV indywid kwalifikacji do poszczeg grup.Zajęcia w
MOPS.Psychoterapia pozwoli na przywróc. równowagi zdrowia
psych.,zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w gr, uzyskanie stabilizacji
emocjonal,nabycie umiejętn radzenia sobie ze stresem,autoprezentacji.
-Zajęcia z logopedą dla dzieci wymagających takiej pomocy z uwagi na
istniejące deficyty (7 dzieci UP), IX-XI, 1 godz raz w tyg ,Łącznie 70 godz Zaj
będą prowadz w MOPS przez logopedę, który uczestniczył w projekcie w
latach 2008-2009 jako UP.Do zajęć zostaną wykorzystane materiały
zakupione w ub roku. - Hipoterapia dla dzieci UP- liczba dz. nieustalona bo
warunkiem udziału jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi wymóg
takiej rehab i wskazania medyczne, VII-VIII,łącznie 72 sesje półgodzinne
-Dogoterapia na zasadach wolontariatu dla dzieci UP VI-IX - nawiązanie i
pogłębienie kontaktu z psem pozwala dz.niepełnospr poczuć sie pewniej we
własnym środowisku, łatwiej nawiązywać kontakty społ, poprawić
komunikację, zdobywać nowych przyjaciół. Liczba godzin zostanie ustalona
przez terapeutę w zależności od potrzeb poszczeg dzieci. - Szkolenie
"pierwsza pomoc przed medyczna"-(20 UP)- IV- 2 gr po 10 osób, każda gr po
10 godz.Łącznie 20 godz. Szkol pozwoli uzyskać wiedzę o udzielaniu
pierwszej pomocy. Szkol poprowadzi uprawniony ratownik, a zostanie zangaż
w ramach wolontariatu. INSTR AKTYWIZ EDUKAC -Dzień Dziecka– (20
UP+otocz.+kadra) VI impreza plenerowa zorganiz na terenie gospod
agroturyst. Dojazd we własnym zakresie.Zatrud pedagog zorganizuje gry i
zabawy dla dz., mini rajd, dogoterapeuta pokaże na czym polega dogoterapia
.Impreza ma na celu uświadom rodzicom roli zabawy i wspólnie spędzanego
czasu z dziećmi jako wartości wychowaw. Pozwoli na nawiązanie więzi
rodzinnych, naukę efektywnego i bezpiecznego organiz czasu wolnego oraz
wyrównanie szans dzieci zagroż wyklucz poprzez działania skierowane
bezpośrednio na nich. Dla wypromowania działań podjętych w ramach
projektu zostaną zaproszone lokalne media, którym przybliżymy cel projektu i
zaplanowane działania. -szkol komputer "Podst obsługi komputera i Internetu"
(20 UP) V-VI, 4 gr po 2 godz raz w tyg, w IV- 2 godz kwalifikacji UP zostaną
podziel na gr w zależności od stopnia zaawansowania wiedzy nt. obsługi
komputera.Łącznie 66 godzin Zajęcia poprowadzi informatyk z przygot
pedagog. Odbędą się one w sali komputerowej w MOPS (sala wyposażona w
sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu w 2008 roku). Każda z grup
będzie miała zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny.Szkolenie to pozwoli m.in.
nabyć umiejętności niezbędne do utworzenia CV, korzystania z Internetu, do
poszukiwania pracy lub jej wykonywania, pozyskiwania wiedzy o nowościach
dotyczących osób niepełnospr, nawiązywanie kontaktów, kształcenie się
.Podczas szkol przewidziany jest poczęstunek (kawa,herbata, słodycze,
owoce ,który będzie organiz przy zaangaż UP(UP ze środków
przeznaczonych na ten cel zakupią wym artykuły), UP będą korzystali z
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ekspresu do kawy zakupionego w ub roku -Kurs na prawo jazdy kat.B-(8
UP)-V-IX, pokrycie kosztu kursu, bad.lek., fotografii, egzam + 1 e.popraw.
-Warsztaty psychologicz–(20 UP) VII-VIII, 2 gr po 2 godz raz w tyg. Łącznie
32 godz. Sesje indywidualne wg zgłoszonych potrzeb UP –IX-XII, 1 godz raz
na 2 tyg. Łącznie 90 godz.Podczas tych zajęćUP będą kształcili umiejętność
radzenia sobie ze stresem, umiejętność autoprezentacji, określanie swoich
mocnych i słabych stron,podczas indywid sesji nabędą umiejętność radzenia
sobie z problemami opiek.-wychowaw. w rodzinie, radzenia sobie z
problemami, które są wywoływane przez deficyty zdrow dzieci Podczas
spotkań przewidz jest poczęstunek-jw. Zaj będą się odbywały w budynku
PKS,sali Jadłod. Miejskiej, ul.Zamkowa 17A oraz w MOPS, -Szkol prowadz
przez prawnika „Prawo i uprawna rynku pracy pod kątem os niepełnospr” ( 20
UP), IV- 2 gr po 2 godz 2 razy w miesiącu. Łącznie 8 godzin. Pozwoli ono na
uzyskanie wiedzy w zakresie praw i uprawnień bezrob na rynku pracy. -Szkol
prowadz przez prawnika z zakresu podstaw zagadnień z kodeksu rodz i opiek
oraz kodeksu cywil, inform o możliwościach utworzenia stowarzyszenia ” ( 20
UP), X- 2 gr po 2 godz 2 razy w miesiącu. Łącznie 8. Pozwoli ono na
poznanie podstaw prawa cywil i rodz. W czasie obydwu szkoleń przewidz jest
poczęstunek –jw.,INSTR AKTYWIZ ZAWOD -Doradztwo zawod będzie
prowadz przez doradcę zawod- (20 UP)-IV- 2 gr po 2 godz dla każdej grupy
raz w tyg,Łącznie 16 godzin. Spotkania indywidualne (11 UP-podejmujących
szkolenia) VI-VII, wg indywidualnych ustaleń.Łącznie 20 godz. Szkol to
pozwoli na utworzenie indywid ścieżki zawod,zapoznanie się ze źródłami
informacji o miejscach pracy,ustalenie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie
się do rozmowy kwalifikacyjnej.Zaj będą prowadz w Sali Jadłodajni
Miejskiej,przewid poczęstunek -jw.Z uwagi na zajęcia poza siedzibą MOPS,w
zajęciach zostaną wykorzystane termosy zakupione w ub roku.-Szkolenia
zawod,(11 UP) IX. UP otrzymają certyfikaty potwierdz ich ukończenie. W
ramach poprawy jakości świadczonych przez MOPS usług, w ramach cross
financing zostanie odnowiona sala, w której odbywają się zajęcia, ściana
zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem przez zamontowanie drewnianej
listwy.Z uwagi na to, że MOPS ma swoją siedzibę na piętrze,przy drzwiach
wejściowych na parterze zostanie zamontowany domofon.Pozwoli on ODN
poprosić pracownika celem sformalizowania spraw organizacyjnych projektu.
Za osoby bezrob objęte KS, w ramach porozumienia z PUP, będzie
odprowadzana składka na ubezp zdrow.

Praca socjalna

Podniesie poczucia własnej wartości w ciągu 10 miesięcy
Rekrutacja do proj., rozmowa wstęp, kwalif. do udziału w proj.
,stworz,oprac,podpis i real.20 kontr socjal.,które poprowad 6 prac.soc.podział Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych w ciągu 10
miesięcy
uzgodn przez prac realiz projek. Wynagrodzenie w formie premii płatne
VII,IX,XII
Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy

3

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe i celowe specjalne dla wszystkich
UP sfinansowane w całości z wkładu własnego.

4

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

5

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

2

Podniesienie kompetencji społecznych
Poprawa jakości życia rodzinnego w ciągu 10 miesięcy

Opis w punkcie 3.7
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3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)
1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

3.5 Oddziaływanie projektu
1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu

Oczekiwany efekt realizacji PO KL

Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej
(w wieku aktywności zawodowej) kontraktami
socjalnymi.

Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na
osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL
Obejmując KS 2,5% klientów naszego MOPS, przyczyniamu się do realizacji efektu całego Priorytetu VII POKL. 20 UP
uzyska wsparcie doradcy zawodowego i psychoterapeuty, 20 UP ukończy kurs ,,Podst obsługi komputera i Internetu",
kurs: ,, Pierwsza pomoc przed medyczna", 20 UP ukończy warsztaty prowadzone przez prawnika, 11UP zdobędzie
nowe umiejętności zawodowe.Zakładamy, że projekt ukończy 20 UP. Zakładamy realizację niżej wymienionych
rezultatów na poziomie 70%: umiejętność poruszania się po rynku pracy, radzenie sobie ze stresem, problemami opiekwychow, chorobą, niepełnospraw, podniesie poczucia własnej wartości, zdobycie umiej. autoprezentacji
podczas.Wartością dodaną projektu jest zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie zajęć dla rodziców. Bez wsparcia EFS
nie byłoby możliwe aktywizowanie tej gr i objęcie jej kompleksowym wsparciem.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

Zespół Ośrodka realizował w latach 2008-2010 projekt systemowy, który został zakończony sukcesem. Posiada więc doświadczenie niezbędne do jego realiz. Pomimo
niespełniania wymogu organiz. ( uzasad, dołączone do wniosku). OPS posiada środki na sfinansow wymaganego wkładu własnego.
Wydatki MOPS w 2010r. wyniosły 6.492.612,35. Plan na 2011r. - 6.122.340,00

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań
realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom)
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

W celu prawidłowej realizacji projektu powołano zespół zarządzający w składzie:- Koordynator (pracow MOPS- dodatek specjal razy 10 m-cy,nagroda 1 raz w XII) – koordynow
działań w proj i czuwanie nad prawidłowością realizacji, angażowanie personelu do poszczeg zad. aktyw. integr., monitorow badań ankiet,dział w ramach kontraktu
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socjal,promocja projektu,pomoc techn przy prowadzeniu zajęć, inne wynikaj z potrzeb związanych z realizacja projektu.
Asystent koordynatora (pracow MOPS-dodatek specjalny razy 10 m-cy, nagroda 1 raz w XII) – prowadz dokum projektu, monitorow badań postępu poszczeg zadań, składanie
wniosków o płatność, prowadzenie dokumentacji projektu, pomoc przy rekrutacji uczestników, sterowanie procesem obiegu dokum, pomoc tech przy prowadz zajęć, pomoc w
przygot wniosków o płatność, inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacja projektu.
Specjalista ds. ewaluacji (pracow MOPS,dodatek specjalny- V, VIII, X, XII) – przygotowyw ankiet, ewaluacja działań projektowych,opracowanie raportów ewaluac, przygot
danych do wniosku o płatność.
Za realizację projektu odpowiada Kierownik MOPS (dodatek specjalny –razy 10 m-cy)
Promocją projek zajmie się koordyn. Zostanie zlec firmie zewn druk materiałów promocyjnych (plakatów - zostana rozwieszone w siedzibie MOPS i UM, broszur informac, kóre
zostana rozdane UP), zamieszczenie ogłoszeń prasowych, na stronie internetowej MOPS i Urzędu Miasta. W trakcie realizacji projek ,ukażą się informacje o poszczeg
działaniach w ramach aktyw integracji w lokalnej prasie i na stronach internetowych lol portali.
Organizacja pracy Zesp Zarządz. uwzględnia elastyczne formy pracy i wspiera godzenie życia zawodowego i prywat- realizacja zajęć w ramach proj będzie odbywała się w
godz popołud i dniach wolnych od pracy.MOPS posiada zaplecze lokalowe wykorzystywane w projekcie ,tj: salę komp (sala wyposaż w sprzęt i komp podczas realizacji
projektu w 2009 roku) i pozostałe pomieszczenia wykorzyst już uprzednio na zajęcia warsztatowe i szkolenia w MOPS, a także pomieszczenia Jadłod Miejskiej w budynku PKS
ul. Zamkowa 17A. W czasie zajęć z udziałem UP, dyżury będą pełnić:koordynator i asystent koordynatora.
Dla potrzeb proj zawarto porozumienie z PUP w Gostyninie.
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IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty bezpośrednie

2011
193 560,62 zł
164 522,82 zł
0,00 zł
0,00 zł
103 399,95 zł
15 300,00 zł
20 323,87 zł
0,00 zł
25 499,00 zł
0,00 zł
29 037,80 zł
0,00 %
1 399,95 zł
0,72 %
0,00 zł
0,00 %

Ogółem
193 560,62 zł
164 522,82 zł
0,00 zł
0,00 zł
103 399,95 zł
15 300,00 zł
20 323,87 zł
0,00 zł
25 499,00 zł
0,00 zł
29 037,80 zł
0,00 %
1 399,95 zł
0,72 %
0,00 zł
0,00 %

4.2.2 w tym wkład prywatny

20 323,87 zł
0,00 zł
0,00 zł

20 323,87 zł
0,00 zł
0,00 zł

4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)

173 236,75 zł

173 236,75 zł

4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe

Zadanie 1: Aktywna integrcja
Zadanie 2: Praca socjalna
Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze
Współpraca ponadnarodowa
Zarządzanie projektem
w tym koszty personelu

4.1.2 Koszty pośrednie
rozliczane ryczałtem

4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)

4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)

4.2 Wkład własny
4.2.1 w tym wkład niepieniężny

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT
4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1)

Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 04.03.2011
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU
Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
inne

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4

12

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria

Pomoc
publiczna
Cross-financing i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)

2011
Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

Liczba

Cena
jednost.

Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

193 560,62 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

164 522,82 zł

Zadanie 1 - Aktywna integrcja

103 399,95 zł
20,00 5 100,00 zł

102 000,00
zł

1. Kontrakty socjalne

NIE

NIE

NIE

NIE

sztuka

2. przystosowanie sali do prowadzenia zajęć
malowanie +usługa

TAK

NIE

NIE

NIE

usługa

1,00

700,00 zł

700,00 zł

3. zamontowanie domofonu

TAK

NIE

NIE

NIE

usługa

1,00

699,95 zł

699,95 zł

Zadanie 2 - Praca socjalna
4. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników
socjalnych realizujących kontrakty socjalne
(premia) wraz z pochodnymi- 6 osób x 3 m-ce x
850,00 zł)

15 300,00 zł

NIE

NIE

NIE

NIE

osoba

6,00 2 550,00 zł

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla
uczestników projektu (20 osób x 2 m-ce x
325,00zł)

15 300,00
zł
20 323,87 zł
13 000,00
zł

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

2,00 6 500,00 zł

6. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla
uczestników projektu (13 osób x 1 m-ąc x 366,19 NIE
zł, 7 osób x1 m-c x 366,20 zł)

NIE

NIE

NIE

miesiąc

1,00 7 323,87 zł 7 323,87 zł

4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa
7.

0,00 zł
NIE

NIE

NIE

NIE

0,00

0,00 zł

5. Zadanie - Zarządzanie projektem

0,00 zł
25 499,00 zł

8. Wynagrodzenie Koordynatora Projektu
(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

10,00 1 010,21 zł

9. Wynagrodzenie Asystenta
Koordynatora(dodatek specjalny) wraz z
pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

10,00

10. Nagroda dla Koordynatora projektu (z
pochodnymi)

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

1,00
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11. Nagroda dla Asystenta Koordynatora (z
pochodnymi)

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

1,00

900,00 zł

900,00 zł

12. Prowadzenie rachunku bankowego

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

10,00

71,12 zł

711,20 zł

13. Wynagrodzenie Specjalisty ds. ewaluacji
projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

4,00

588,70 zł 2 354,80 zł

14. Zlecenie druku plakatów promocyjnych

NIE

NIE

NIE

NIE

usługa

1,00

350,00 zł

350,00 zł

15. Zlecenie druku broszury podsumowująca
projekt

NIE

NIE

NIE

NIE

usługa

1,00

770,00 zł

770,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

29 037,80 zł

w tym objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

NIE

0,00 %

1. Wynagrodzenie Kierownika MOPS (dodatek
specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

10,00 1 412,88 zł

14 128,80
zł

2. Wynagrodzenie Głównego Ksiegowego MOPS
(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

10,00 1 359,90 zł

13 599,00
zł

3. Wynagrodzenie Sprzątaczki MOPS (dodatek
specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

10,00

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

131,00 zł 1 310,00 zł
1 399,95 zł
0,72 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
Wydatki objęte pomocą pozostałą

0,00 zł
0,00 %
193 560,62 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria

Pomoc
publiczna
Cross-financing
i pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis
jednostkowa
(T/N)
(T/N)

Razem
Zadanie
zlecone
(T/N)

j.m.

KOSZTY OGÓŁEM (4.1)

193 560,62 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)

164 522,82 zł

Zadanie 1 - Aktywna integrcja

103 399,95 zł

1. Kontrakty socjalne

NIE

NIE

NIE

NIE

sztuka

102 000,00 zł

2. przystosowanie sali do prowadzenia zajęć
malowanie +usługa

TAK

NIE

NIE

NIE

usługa

700,00 zł

3. zamontowanie domofonu

TAK

NIE

NIE

NIE

usługa

699,95 zł

Zadanie 2 - Praca socjalna
4. Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników
socjalnych realizujących kontrakty socjalne
(premia) wraz z pochodnymi- 6 osób x 3 m-ce x
850,00 zł)

15 300,00 zł

NIE

NIE

NIE

NIE

osoba

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze
5. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla
uczestników projektu (20 osób x 2 m-ce x
325,00zł)

15 300,00 zł

20 323,87 zł
NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

13 000,00 zł

6. Zasiłki celowe i celowe specjalne dla
uczestników projektu (13 osób x 1 m-ąc x 366,19 NIE
zł, 7 osób x1 m-c x 366,20 zł)

NIE

NIE

NIE

miesiąc

7 323,87 zł

4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa
7.

0,00 zł
NIE

NIE

NIE

NIE

0,00 zł

5. Zadanie - Zarządzanie projektem

25 499,00 zł

8. Wynagrodzenie Koordynatora Projektu
(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

10 102,10 zł

9. Wynagrodzenie Asystenta
Koordynatora(dodatek specjalny) wraz z
pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

9 410,90 zł

10. Nagroda dla Koordynatora projektu (z
pochodnymi)

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

900,00 zł

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

900,00 zł

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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11. Nagroda dla Asystenta Koordynatora (z
pochodnymi)
12. Prowadzenie rachunku bankowego

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

711,20 zł

13. Wynagrodzenie Specjalisty ds. ewaluacji
projektu (dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

NIE

NIE

NIE

NIE

miesiąc

2 354,80 zł

14. Zlecenie druku plakatów promocyjnych

NIE

NIE

NIE

NIE

usługa

350,00 zł

15. Zlecenie druku broszury podsumowująca
projekt

NIE

NIE

NIE

NIE

usługa

770,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)

NIE

29 037,80 zł

w tym objęte pomocą publiczną

0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem

NIE

0,00 %

1. Wynagrodzenie Kierownika MOPS (dodatek
specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

14 128,80 zł

2. Wynagrodzenie Głównego Ksiegowego MOPS
(dodatek specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

13 599,00 zł

3. Wynagrodzenie Sprzątaczki MOPS (dodatek
specjalny) wraz z pochodnymi

miesiąc

1 310,00 zł

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)

1 399,95 zł
0,72 %

Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)
Wydatki objęte pomocą pozostałą

0,00 zł
0,00 %
193 560,62 zł

Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis

0,00 zł

Wkład prywatny

0,00 zł

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing’u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
Uzasadnienie dla cross-financing’u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia:
Dla poprawy jakości świadczonych przez Ośrodek usług, w ramach cross financing zostanie odnowiona sala, w której
odbywają się zajęcia BO, ściana zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem przez zamontowanie drewnianej listwy,
0
Ponadto, z uwagi na to, że Ośrodek ma swoją siedzibę na piętrze, przy drzwiach wejściowych na parterze, zostanie
zamontowany domofon, który pozwoli osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi, także niepełnosprawnymi,
załatwić formalności bez potrzeby korzystania ze schodów.
Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
pomocą de minimis.

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4
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Harmonogram realizacji projektu
Rok

2011

Kwartał

-

Miesiąc

3

4

5

6

7

8

9

-

10 11 12

Zadanie 1 - Aktywna integrcja
Etap 1 - spotkanie wstępne i podsumowujące
Etap 2 - Psychoterapia
Etap 3 - Warsztaty psychologiczne i indywidualne spotkania z psychologiem
Etap 4 - Kurs na prawo jazdy
Etap 5 - Logopeda
Etap 6 - Dogoterapia
Etap 7 - Hipoterapia
Etap 8 - Warsztaty komputerowe
Etap 9 - Dzień Dziecka
Etap 10 - Wyjazd do teatru
Etap 11 - Doradztwo zawodowe
Etap 12 - Szkolenia zawodowe
Etap 13 - Szkolenie z prawnikiem
Etap 14 - warsztaty w gabinecie kosmetycznym
Etap 15 - Szkolenie - Pierwsza pomoc przedmedyczna
Zadanie 2 - Praca socjalna
Etap 1 - Rekrutacja do projektu
Etap 2 - Przeprowadzenie rozmowy wstępnej
Etap 3 - Zakwalifikowanie do udziału w projekcie
Etap 4 - Opracowanie i podpisanie kontraktu
Etap 5 - Realizacja kontraktów socjalnych
Etap 6 - Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9
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Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze
Etap 1 - Zasiłki i pomoc w naturze
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Etap 1 - prowadzenie rachunku bankowego
Etap 2 - obsługa księgowa
Etap 3 - Wypłata wynagrodzenia dla Koordynatora
Etap 4 - koordynow działań w proj i czuwanie nad prawidłowością realizacji,
Etap 5 - pomoc tech przy prowadz zajęć i dyżury w czasie ich prowadzenia
Etap 6 - promocja projektu
Etap 7 - angażowanie personelu do poszczeg zad. aktyw. inter.,
Etap 8 - wypłata wynagrodzenia dla Asystenta Koordynatora
Etap 9 - prowadz dokum projektu
Etap 10 - pomoc przy rekrutacji uczestników
Etap 11 - monitorowanie postępu poszczególnych zadań
Etap 12 - pomoc tech przy prowadz zajęć i dyżury w czasie ich prowadzenia
Etap 13 - przygotowywanie i składanie wniosków o płatność
Etap 14 - ewaluacja i przygotowywanie ankiet
Etap 15 - wypłata wynagrodzenia Specjaliście ds ewaluacji
Etap 16 - zlecenie firmie zewnętrznej druk plakatów oraz druk broszur
Etap 17 - ogłoszenie na tablicy UM, MOPS i stronie internetowej

Suma kontrolna: 5E14-E8C0-C237-AAA9

Wersja Generatora: 6.4

19

