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Projekt systemowy  
„Młodzi przyszłością rodziny-wsparcie osób zagroŜonych  

wykluczeniem społecznym w Gminie BliŜyn 
w latach 2008 – 2013” 

 
I. WPROWADZENIE 

W dniu 28 kwietnia 2007 roku został zatwierdzony przez Komisję Europejską Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Priorytet VII tego programu to Promocja 
Integracji Społecznej obejmujący działania polityki integracji społecznej, której celem jest 
zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagroŜonym wykluczeniem 
społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a takŜe podwyŜszenie 
ich statusu społecznego i zawodowego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na 
rynek pracy. W ramach Priorytetu VII przewiduje się między innymi realizację projektów 
systemowych poprzez ośrodki pomocy społecznej.  
Projekt „Młodzi przyszłością rodziny – wsparcie osób zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym w Gminie BliŜyn w latach 2008 – 2013” zwany dalej „Projektem” jest 
wymaganym dokumentem  do realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII, 
działania 7.1, poddziałania 7.1.1.  
 

II. OPIS SYTUACJI PROBLEMOWEJ 
W gminie BliŜyn głównymi problemami społecznymi jest bezrobocie i wiąŜące się z tym 
ubóstwo, które dotyka coraz szersze kręgi społeczne. Gmina połoŜona jest w powiecie 
skarŜyskim, gdzie stopa bezrobocia wynosi 24,1% i jest najwyŜsza w województwie 
świętokrzyskim. Zarejestrowanych osób bezrobotnych było (na 31.12.2007r.) w gminie 
BliŜyn 1 224 osoby, stopa bezrobocia wyniosła 25,8% (dane z PUP SkarŜysko Kamienna) 
Bezrobocie jest jednym z głównych przyczyn wsparcia finansowego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Problemy bezrobocia swoim zasięgiem obejmują coraz większą grupę ludzi 
młodych. Jak wynika z danych PUP w SkarŜysku Kamienna w 2007 roku, 19,99% ogółu 
bezrobotnych stanowiły osoby pomiędzy 18 – 24 rokiem Ŝycia. Na podstawie analizy 
dokumentów własnych (wywiady środowiskowe) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w BliŜynie zgłaszają się osoby w w/w przedziale wiekowym, pozostające bez pracy, 
o niskich kwalifikacjach zawodowych. Brak pracy powoduje, Ŝe w szybkim tempie zwiększa 
się poziom ubóstwa, przyczynia się do degradacji Ŝycia rodzinnego, ma charakter 
konfliktogenny. Przymusowe pozostawanie bez pracy oraz niemoŜność znalezienia 
ponownego zatrudnienia powoli i systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej 
wartości, nasilenie negatywnych zjawisk społecznych jak alkoholizm, narkomania. Znaczną 
część klientów pomocy społecznej stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo 
wychowawczymi. Głównym problemem społecznym w gminie BliŜyn jest mała ilość działań 
mających na celu aktywną integrację i aktywizację zawodową osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, bieda, niezaradność, uzaleŜnienie od pomocy społecznej. 
Wymienione problemy wskazują na konieczność objęcia osób w przedziale wiekowym  
15 – 25 lat kompleksowym systemem wsparcia 



 
III. CELE PROJEKTU 
1. Cel ogólny 

a) integracja młodzieŜy pełnoletniej pochodzącej ze środowisk zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym.  

2. Cele szczegółowe:  
a) zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły osób wspartych 

w projekcie, 
b) nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, 
c) podnoszenie kwalifikacji, 
d) rozwój form aktywnej integracji w gminie BliŜyn. 
Cele projektu są zgodne z zapisami Priorytetu VII Programu Operacyjnego KAPITAŁ 

LUDZKI poddziałaniem 7.1.1. Ich realizacja prowadzi do rozwoju i upowszechniania 
aktywnych form integracji poprzez kontrakty socjalne, a w szczególności poprzez rozwój 
nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego, umoŜliwiając integrację 
zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy.  

Cele projektu wpisują się w „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy BliŜyn na lata 2005-2010” [załącznik do uchwały Nr XXVIII/224/05 
Rady Gminy BliŜyn z dn. 14.12.2005 roku], poniewaŜ zaplanowane w projekcie działania 
w ramach kontraktów socjalnych oraz przewidziane instrumenty aktywizacji zawodowej 
i społecznej zapewniają róŜnorodną formę wspierania i aktywizowania opisanej poniŜej grupy 
docelowej. . 
 

IV. GRUPY DOCELOWE 
Projekt w roku 2008 jest skierowany do 10 beneficjentów w wieku 15-25 lat 

zameldowanych lub przebywających na terenie gminy BliŜyn, których sytuacja bytowa 
i społeczna klasyfikuje je jako osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej 
marginalizacji lub nią zagroŜone. Kategoria osób objętych projektem jest zgodna  
z wytycznymi dotyczącymi kategorii beneficjentów w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO 
KL, Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1.  
Bezrobocie powoduje bierność, niezaradność Ŝyciową, problemy finansowe, co skutkuje 
niejednokrotnie wielopokoleniowym uzaleŜnieniem od pomocy materialnej. Rekrutację 
odbiorców projektu przeprowadzi koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi 
według celów polityki horyzontalnej Unii Europejskiej tj.  

1) polityki równych szans obu płci, 
2) rozwoju lokalnego, 
3) rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

W latach 2009-2013 liczba odbiorców projektu będzie uzaleŜniona od wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel. 
 

V. ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU 
1. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów klientów pomocy społecznej, w szczególności 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
2. Usamodzielnienie się klientów pomocy społecznej. 

Projekt zakłada, Ŝe w ramach realizowanych działań wśród Beneficjentów Ostatecznych 
zostaną osiągnięte rezultaty na poziomie 50% w zakresie ukończenia warsztatów umiejętności 
społecznych, aktywności zawodowej, kursów zawodowych, podjęcia pracy lub dalszej nauki, 
usamodzielnienie się. 
Beneficjenci nabędą między innymi umiejętności poruszania się po rynku pracy, radzenia 
sobie w sytuacjach kryzysowych, nabędą lub zwiększą umiejętności społeczne, zdolności 



komunikacyjne oraz umiejętności skutecznej autoprezentacji w sytuacjach związanych  
z szukaniem pracy i rozmowami kwalifikacyjnymi. 
 

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 
 Do podstawowych źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach projektu 
naleŜy zaliczyć: 

1) środki unijne – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty systemowe dla 
ośrodków pomocy społecznej 

2) środki własne gminy 
 

VII. MONITORING I EWALUACJA PROJEKTU 
 Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieŜąco przez pracowników socjalnych 
zaangaŜowanych w projekcie. 
Celem będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawiają się podczas 
realizacji działań. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieŜności między załoŜeniami a rezultatami na 
bieŜąco będą dokonywane zmiany w przyjętych załoŜeniach lub metodach pracy. 
Corocznie będą przygotowywane sprawozdania z realizacji projektu. Po zakończeniu 
realizacji projektu zostanie przygotowany raport końcowy podsumowujący całość 
podejmowanych działań. Będzie w nim dokonana ocena zrealizowanych przedsięwzięć oraz 
rezultatów jakie one przyniosły. 
Wskazane zostaną takŜe te metody i formy działań, które powinny być kontynuowane  
w latach następnych.  


