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Osoby zainteresowane programem oraz 

wyra¿aj¹ce chêæ uczestniczenia w nim mog¹ 

kontaktowaæ siê z pracownikami Miejskiego 

Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Che³m¿y 

osobiœcie lub telefonicznie pod numerami: 

56 675 24 69 

lub

 56 675 64 80
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,,Aktywizacja spo³eczno-zawodowa
szans¹ na niezale¿noœæ”
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Materia³ informacyjny wydany przy wsparciu finansowym  EFS

Uczestnicy programu 
nie ponosz¹ 

¿adnych kosztów. 

Jedynym wk³adem w³asnym 
s¹ chêci 

oraz 
zapa³ zainteresowanych.
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Z programu mog¹ skorzystaæ:

1) osoby bezrobotne, poszukuj¹ce pracy lub nie 
pozostaj¹ce w zatrudnieniu, bêd¹ce w wieku aktywnoœci 
zawodowej i korzystaj¹ce ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej w rozumieniu przepisów o pomocy 
spo³ecznej. W szczególnoœci:

- osoby d³ugotrwale bezrobotne,
- osoby  niepe³nosprawne  w  tym  z  zaburzeniami 
psychicznymi,
- osoby  po  zwolnieniu  z  zak³adu karnego lub innej 
placówki penitencjarnej (1 rok od opuszczenia),
- bezdomni,
- nieaktywni zawodowo z uwagi na macierzyñstwo 
lub opiekê nad osobami zale¿nymi,
- osoby uzale¿nione od alkoholu lub innych œrodków 
odurzaj¹cych (w trakcie leczenia lub po jego 
zakoñczeniu),

2) M³odzie¿ od 15 do 25 roku ¿ycia ze œrodowisk 
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,

3) Otoczenie osób wykluczonych spo³ecznie, o których 
mowa w pkt. 1) i 2) przez co rozumie siê osoby 
mieszkaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym, w 
rozumieniu przepisów o pomocy spo³ecznej oraz osoby 
zamieszkuj¹ce lub zatrudnione w œrodowisku osób 
wykluczonych spo³ecznie (w przypadku aktywnoœci 
lokalnej).
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Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Che³m¿y 

przyst¹pi³ w tym roku do realizacji Programu 

Operacyjnego Kapita³ Ludzki w ramach Priorytetu VII 

„Promocja integracji spo³ecznej”, który w 85% 

finansowany bêdzie z Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego. Program bêdzie cykliczny a jego 

realizacja zaplanowana jest do 2013 roku. W ramach 

tego priorytetu podejmowane bêd¹ przede wszystkim 

dzia³ania zmierzaj¹ce do integracji spo³eczno-

zawodowej oraz u³atwiaj¹ce dostêp do rynku pracy 

osobom zagro¿onym spo³ecznym wykluczeniem, które 

nie pracuj¹ i s¹ w wieku aktywnoœci zawodowej. 

W ramach realizacji kontraktów socjalnych oraz 
programów aktywnoœci lokalnej pracownik socjalny 
oraz inni projektodawcy mog¹ stosowaæ i finansowaæ 
zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, 
maj¹cych doprowadziæ do przywrócenia osób 
wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze 
spo³eczeñstwem, poprzez przywrócenie im zdolnoœci 
lub mo¿liwoœci zatrudnienia, uzyskanie wsparcia 
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód 
napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostêpu 
do praw i us³ug spo³ecznych, a przez to wspieraj¹cych 
ich powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Zestaw ten nazywa siê zbiorczo - instrumentami 
aktywnej integracji. Instrumenty aktywnej integracji 
podzielone s¹ na cztery grupy:

1. Instrumenty aktywizacji zawodowej,
2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
3. Instrumenty aktywizacji zdrowotnej,
4. Instrumenty aktywizacji spo³ecznej.

  W ramach tych instrumentów uczestnicy mog¹ 
skorzystaæ m. in. z us³ug doradców, terapeutów, trenerów 
i innych specjalistów. Mog¹ uzupe³niæ swoje 
wykszta³cenie i zdobyæ nowe kwalifikacje zawodowe.
Istnieje mo¿liwoœæ doboru wielu innych instrumentów, 
w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb uczestnika 
programu.  
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