7 września 2006 roku na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie odbył się piknik
pod hasłem „Dzień Aktywnej Społeczności”. Ideą święta była przede wszystkim prezentacja
realizowanego obecnie na terenie gminy projektu „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji
Społecznej w Słupnie” oraz integracja społeczności lokalnej. Projekt adresowany jest do osób
długotrwale bezrobotnych. Centrum uzupełnia funkcjonujący w Płocku system aktywizacji
bezrobotnych o nowe, skuteczne i kompleksowe podejście, realizowane we współpracy z
podmiotami rynku pracy.
PRZECIW WYKLUCZENIU
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 48 osób zamieszkałych na
terenie gminy Słupno. Uczestnikami projektu: „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej
w Słupnie” mogą być osoby:
•
•
•
•
•

długotrwale bezrobotne pow. 36 miesięcy – nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji
są alkoholikami i narkomanami poddającymi się procesowi leczenia lub ukończyli go
niepóźnej niż rok przed przystąpieniem do projektu
są bezdomni
są byłymi więźniami, którzy opuścili zakłady karne najpóźniej rok przed przystąpieniem do
projektu
długotrwale korzystają ze świadczeń pomocy społecznej

ZDOBĘDĄ NOWY ZAWÓD
Centrum Integracji Społecznej jest gospodarstwa pomocniczym Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słupnie – w którym uczestnicy zostali objęci kompleksowymi usługami w ramach
reintegracji zawodowej i społecznej, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na znalezienie
zatrudnienia. Moduł reintegracji społecznej obejmował będzie warsztaty motywacyjne i nauki życia,
pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy, udzielane będzie indywidualne i grupowe
poradnictwo psychologiczne. Moduł reintegracji zawodowej realizowany będzie poprzez świadczenie
usług doradztwa zawodowego, przeprowadzenie szkoleń i warsztatów zawodowych podnoszących
kwalifikacje jak również nabywanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
komunikacyjno-informacyjnych. W ramach CIS prowadzone są szkolenia i praktyki zawodowe:
•
•
•
•

fryzjer z elementami stylizacji fryzur
kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami CO2
opiekun osób starszych i dzieci z elementami profesjonalnego sprzątania
sprzedawca - fakturzysta

WSPÓŁPRACA
Już pierwsze pozytywne doświadczenia potwierdzają fakt, że w ludziach tych jest ukryty znaczny
potencjał aktywności zawodowej, który został skutecznie stłumiony przez różne niepowodzenia
życiowe – opowiadają realizatorzy projektu.
Program realizowany jest w 2-ch turach (11 m-cznych). W każdej turze uczestniczyć będzie po 24
osoby. CIS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Warszawie (Filia w Płocku), Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz
organizacjami pozarządowymi. Współpraca między różnymi instytucjami układa się bardzo dobrze
(...) choć na początku mieliśmy problemy z przepływem informacji – mówią realizatorzy projektu.
Obok CIS funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, który obejmuje opieką osoby bezrobotne, ponadto
udzielane są wszelkiego rodzaju odpowiedzi na temat rynku pracy, kursach w instytucjach
szkoleniowych, Pracach Społecznie Użytecznych itp.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Przedsięwzięcie „Przeciw wykluczeniu – Centrum Integracji Społecznej w Słupnie „ dofinansowane
jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt dofinansowany jest również ze środków Gminy Słupno oraz Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Projekt wdrażany jest od 1 lutego 2006r., a zakończy się 31 marca 2008r.
KONTAKT
Centrum Integracji Społecznej ul.Warszawska 26A,
09-472 Słupno,
tel.: (24) 261 29 15
www.cis.slupno.eu

