
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie realizuje projekt 

„Aktywne wł ączenie mieszka ńców miasta Gniezna”  

w ramach Poddziałania 7.1.2  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 Projekt realizowany będzie do końca września 2018 roku. W chwili obecnej prowadzona jest 

rekrutacja uczestników projektu.  

 Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych MOPS – osób 

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, mająca na celu powrót na rynek pracy. W wyniku jego 

realizacji 80 podopiecznych MOPS zwiększy swoje szanse na równy dostęp do zatrudnienia poprzez 

podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych.  

 Osoby korzystające z pomocy MOPS będą mogły wziąć udział w zajęciach z zakresu 

kompetencji i umiejętności społecznych, usług mediatora, usług asystentów rodziny oraz kursów 

zawodowych. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania integracyjne o charakterze edukacyjnym dla 

osób uczestniczących w projekcie i ich rodzin.  

 

Co mo żna zyska ć dzięki uczestnictwu w projekcie? 

 Uczestnictwo w projekcie to szansa na podniesienie lub uzupełnienie kompetencji 

zawodowych poprzez: uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupowych oraz  

- udział w zajęciach z doradcą zawodowym,  

- uczestnictwo w wybranym przez siebie kursie zawodowym,  

- uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych.  

- możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną w czasie trwania szkoleń i 

warsztatów, 

- zasiłek celowy na wydatki konieczne do poniesienia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia lub 

podejmowaniem pracy (dojazdy, odzież itp.)  

Uczestnictwo w projekcie to szansa na wejście lub powrót na rynek pracy. 

 

Kto mo że wziąć udział w projekcie? 

 Do udziału w projekcie zaproszeni są wszyscy podopieczni MOPS, którzy są w wieku 

aktywności zawodowej, a pozostają bez zatrudnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z 

pracownikami socjalnymi MOPS. 

 

Gdzie szuka ć informacji? 

 Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z pracownikami 

socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie przy ulicy Dworcowej 7 w Gnieźnie, 

lub pod numerem telefonu: 061 426 25 82 wew. 59.  


