UCHWAŁA NR XXVII/180/08
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu „ Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008- 2013.

Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska
Pniewy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się przystąpienie do realizacji projektu „Bądź aktywna i zaradna
tam gdzie mieszkasz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach 2008-2013 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach na
podstawie umowy ramowej oraz corocznie składanych do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Poznaniu i przyjmowanych do realizacji w formie aneksu do
umowy ramowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.
2. Kwoty na realizację projektu systemowego, będące w dyspozycji Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach wynikać będą z corocznie
składanych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu.
§ 2.
1. Zasady i warunki dofinansowania projektu, wskazanego w § 1 określone zostaną w
umowie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
2. Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy wskazanej w ust. 1

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/180/08
Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1.1 Rozwoju i upowszechnienie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach złożył wniosek
o realizację projektu „Bądź aktywna zawodowo i zaradna tam gdzie mieszkasz” .
Projekt „Bądź aktywna zawodowo i zaradna tam gdzie mieszkasz” jest poprawny pod
względem formalnym i merytorycznym i został zarejestrowany w Krajowym Systemie
Informatycznym pod nr POKL.07.01.01-30-110/08
Celem ogólnym projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród
osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pniewy, które objęte są pomocą
OPS i mają problemy ze znalezieniem pracy i wyjściem z bezradności.
Do udziału w projekcie wybrano bezrobotne kobiety, długotrwale korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 m-cy), dla których dominującymi barierami są:
niskie wykształcenie, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy, brak doświadczenia
zawodowego.
Bezrobocie jest czynnikiem destrukcyjnym powodującym bierność, marazm, niską
samoocenę i brak wiary we własne możliwości. Powyższe czynniki determinują złą sytuację
finansową a w efekcie uzależnienie od Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego zdecydowano
o potrzebie zastosowania instrumentów aktywnej integracji w postaci aktywizacji zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, które realizowane będą przez pracowników socjalnych,
a narzędziem ich pracy będzie kontrakt socjalny i indywidualna praca z beneficjentem.
Program „Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz” umożliwi bezrobotnym
kobietom zdobycie właściwych doświadczeń i pomoże przełamać bariery psychologiczne
towarzyszące bezradności i bezrobociu.
Warunkiem udziału w projekcie systemowym jest spełnienie następujących
wymogów:

a) merytorycznych
- stworzenie przez gminę dokumentu programowego – gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych,
b) organizacyjnych
- zatrudnienie do 31 grudnia 2010 r. 6 pracowników socjalnych, tak by spełnić
wymóg zatrudnienia 1 pracownika na 2000 mieszkańców gminy,
c) finansowych
- posiadanie wkładu własnego w wysokości 10,5 % całkowitego kosztu projektu.

