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KONFERENCJA   PODSUMOWUJĄCA II EDYCJĘ PROJEKTU  

„OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” 

 
 

                    

27.11.2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach w ramach 2 zadania zorganizował konferencję 

podsumowująca realizację II edycji Projektu „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Suwałk, 

Beneficjenci Projektu, jednostki samorządowe współpracujące z ośrodkiem, pracownicy, organizacje pozarządowe,  

lokalne media.  

Projekt zakładał kompleksowe oddziaływanie przeciwdziałające dyskryminacji, nierówności na rynku pracy 

i w życiu społecznym poprzez: 

– podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, 

– wzmocnienie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i zwiększenie mobilności zawodowej, 

– podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

– oraz upowszechnienie pracy socjalnej; 

Głównym celem był wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Do realizacji  założeń przyczyniły się działania z zakresu: 

– aktywizacji społecznej, 

– aktywizacji zdrowotnej, 

– aktywizacji edukacyjnej, 

– i aktywizacji zawodowej; 

Działania skierowane były do grupy 119 osób bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

Dzięki szkoleniom i kursom Beneficjenci zdobyli atrakcyjne zawody, takie jak florysta, nowoczesny sprzedawca czy 

agent ochrony.  Dwanaście osób skorzystało z bezpłanego kursu prawa jazdy kategorii B. 

                      
Według stanu na dzień 27.11.br. 12 Beneficjentów projektu podjęło zatrudnienie 

 na umowę o pracę (w tym 2 wychowanków zastępczych form opieki), 3 osoby na umowę zlecenie (w tym 2 

wychowanków zastępczych form opieki). 

76% uczestników podczas konferencji upowszechniającej rezultaty Projektu otrzymało certyfikat 

ukończenia Projektu. 

 

Zadania  realizowane w ramach Projektu są bezpłatne. Na realizację Projektu „OD BIERNOŚCI DO 

AKTYWNOŚCI” w roku 2009 uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.032.106,00 zł, 

 z czego 922.082,10 zł stanowią środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 110.023,90 

zł wynosi wkład własny jednostek samorządu terytorialnego i miasta Suwałki. 


