Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie od stycznia 2008 roku realizuje projekt
„Aktywna integracja na terenie Gminy Chrzanów”, który realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2009 roku zostały zawarte 2 kontrakty socjalne przewidujące wsparcie
finansowe, pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji.
Pierwszym zastosowanym narzędziem, niezbędnym do osiągnięcia samodzielności Ŝyciowej oraz
trwałego wzmocnienia osób bezrobotnych czy zagroŜonych wykluczeniem społecznym był trening
kompetencji i umiejętności społecznych. Zostali nim objęci wszyscy uczestnicy projektu. Trening
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asertywności, umiejętności społeczne (rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyraŜanie
opinii). Zastosowanie instrumentu pozwoliło na rzeczywiste wykorzystanie wsparcia w ramach
kontraktów socjalnych i przyczyniło się wprost do osiągnięcia rezultatów miękkich w projekcie.
Następnie zostały zastosowane usługi wspierające aktywizację zawodową – doradztwo
zawodowe i trening pracy. Składały się one z trzech części. KaŜdy z uczestników projektu został
zdiagnozowany najpierw testem Multiselect, a następnie testem WIS. Następnym etapem było
doradztwo indywidualne. Na podstawie tych działań, a takŜe obserwacji uczestników projektu podczas
realizacji instrumentu aktywizacji społecznej – treningu umiejętności i kompetencji społecznej,
powstał

dla

kaŜdego

uczestnika

projektu

indywidualny

plan

działań

zawodowych.

Zrealizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz treningu pracy,
pozwoliło na przygotowanie uczestników projektu do skorzystania z trzeciego z narzędzia aktywnej
integracji -podniesienia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych
kompetencji i umiejętności zawodowych umoŜliwiających aktywizację zawodową. W jego ramach
Beneficjenci projektu zdobyli nowe umiejętności zawodowe na szkoleniu stylizacja paznokci,
co wpłynęło zdecydowanie na poprawę sytuacji zawodowej i społecznej.
Wszystkie narzędzia, w tym szkolenia zawodowe zostały dobrane w zaleŜności od potrzeb
i moŜliwości indywidualnych beneficjentów, a ich wzajemne oddziaływania nadało im charakter
kompleksowości i dało szansę całościowego podejścia do problemu na jaki odpowiada projekt. Akcent
w tych działaniach jednak połoŜony był na prowokowanie samodzielności i inicjatywy
beneficjentów. Na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i ich rodzin w środowisku
społecznym była prowadzona takŜe praca socjalna. Działalność ta miała na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi.

