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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, że w okresie 

od 01.04.2012r. do 30.04.2012r. przeprowadzona zostanie rekrutacja do kolejnej już edycji 

projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy 

Lipnica Murowana” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem 

równości szans kobiet i mężczyzn do działań przewidzianych w projekcie. Z uwagi na fakt, że 

ze świadczeń pomocy społecznej najczęściej korzystają kobiety, są one także bardziej 

zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na sposób postrzegania ról w rodzinie 

projekt skierowany będzie głównie do tej grupy osób. 

Realizowany projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców gminy Lipnica Murowana poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Praca  

z osobami biorącymi udział w projekcie odbywać się będzie w oparciu o kontrakt socjalny 

czyli rodzaj umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem a uczestnikiem. Działania zaproponowane 

w projekcie obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej oraz 

edukacyjnej pozwolą wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do radzenia sobie  

z codziennymi trudnościami. Dzięki nim klienci GOPS będą mogli nabyć sprawności 

niezbędne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Wzrośnie ich aktywność  

i motywacja do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnictwo w projekcie wpłynie 

na zmianę sposobu myślenia o sobie, własnych możliwościach oraz ułatwi odszukanie 

dostępnego w środowisku wsparcia.  

Chęć udziału w projekcie należy zgłosić bezpośrednio do właściwego terenowo 

pracownika socjalnego i wypełnić formularz zgłoszeniowy (wypełnienie formularza nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie).  

Uczestnicy projektu wyłonieni zostaną przez Koordynatora Projektu i Asystenta 

Koordynatora Projektu w oparciu o następujące kryteria: 

 zamieszkiwanie na terenie gminy Lipnica Murowana; 

 korzystanie w GOPS z różnych świadczeń pomocy bez względu na formę w tym  

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych; 

 wiek aktywności zawodowej, tj. od 15 do 60 lat; 

 niski poziom kwalifikacji zawodowych; 

 posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo, bezrobotnej, zatrudnionej. 
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Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wyłonione zostanie jedynie 6 beneficjentów 

ostatecznych projektu. W związku z tym brana będzie również pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


