
 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizuje  projekt pt. „Odmieniamy swoją przyszłość” 

 

 Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku realizuje projekt pt. „Odmieniamy 

swoją przyszłość” realizowany w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-

zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu: lata 

2019-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Barlineckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

 

 Celem projektu jest przygotowanie beneficjentów do rozpoczęcia procesu zmiany nawyków, 

radzenia sobie z problemami dnia codziennego, a także rozwoju osobistego.   W ramach wsparcia 

aktywizacji zawodowej beneficjenci (klienci OPS) uzyskają kwalifikacje zawodowe, które umożliwią im 

poszukiwanie pracy, zmianę statusu, usamodzielnienie się oraz poprawę warunków materialnych 

swoich i ich rodzin. 

 Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Barlinek ze szczególnym uwzględnieniem 

terenu rewitalizacji Gminy. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) 

lub nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku 

produkcyjnym. Projekt obejmie wsparciem 20 osób i aby zachować istniejące proporcje równościowe 

(zgodnie z diagnozą zapisaną w punkcie D.2) . 

 Analiza danych diagnozy osób bezrobotnych, korzystających z pomocy OPS potwierdzają brak 

istnienia barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji projektu, zatem wszystkie 

działania będą tak prowadzone aby  zapewnić dostęp do zasobów i możliwości wszystkim 

beneficjentom projektu.   Każda osoba otrzyma równy dostęp i szanse do realizacji swoich aspiracji,  

dążeń w życiu zawodowym i społecznym. 

 

 Projekt w głównej mierze będzie aktywizował bezpośrednich beneficjentów projektu, ale 

także ich najbliższe otoczenie (rodziny, osoby wspólnie zamieszkujące). Działania środowiskowe z 

elementami edukacji  w zakresie spędzania wolnego czasu, wolontariatu, a także umiejętności 

wykorzystania zasobów Gminy wpłyną na poprawę życia nie tylko uczestników projektu, ale także 

środowiska lokalnego. Podjęte działania aktywizacyjne szczególnie na terenie dwóch wyróżnionych 

wsi będą miały również za zadanie przygotowanie środowiska lokalnego do radzeniem sobie                          

z problemem starzejącego się społeczeństwa, a także  umiejętności docenienia walorów miejsca 

zamieszkania co w przyszłości winno zapobiec migracji osób w wieku produkcyjnym do miasta. 

 
 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu: 
1 Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku 

pracy poprzez szkolenia i kursy zawodowe oraz spotkania z doradcą zawodowym. 

 spotkania z doradcą zawodowym w dniach 26.02.2019, 22.03.2019 r.  w godzinach 9.00-

14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29, 

  kursy zawodowe: 

- Operator wózka jezdniowego, termin realizacji 10.05.2019 r. - 02.07.2019 r. 



 
- Opiekunka osób starszych, termin realizacji 13.06.2019 r. – 05.07.2019 r. 

- Magazynier, termin realizacji 10.05.2019 r. – 17.07.2019 r. 

- Obsługa kasy fiskalnej, termin realizacji 03.07.2019 r. – 16.07.2019 r. 

Szkolenia zawodowe odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Gen. Sikorskiego 95. 

 

2. Wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji społecznych (miękkich) 

poprzez uczestnictwo w spotkaniach ze specjalistami takimi jak psycholog, radca prawny: 

 Spotkania z psychologiem w dniach 08.03.2009, 12.03.2019, 15.03.2019 r. w godzinach 9.00-

14.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29, 

 Spotkania z radca prawnym w dniach 14.04.2019, 21.05.2019 r. w godzinach 9.00-14.00 w 

siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku ul. Strzelecka 29. 

 

3. Nabycie umiejętności ekologicznego i ekonomicznego korzystania z surowców wtórnych podczas 

spotkań  integracyjno-edukacyjnych prowadzonych w ramach działań środowiskowych przez Partnera 

w projekcie (wartością dodaną tego działania będzie nauka spędzania czasu wolnego i integracja 

środowiska lokalnego). Spotkania aktywizująco-integracyjne będą organizowane we wsi Moczydło, 

Strąpie i w Barlinku: 

 Spotkanie w Moczydle, termin 10.07.2019 r., w godzinach 17.00-19.00, miejsce spotkania – 

plac zabaw, 

 Spotkanie w Barlinku, termin 05.10.2019 r., w godzinach 12.00-15.00, miejsce spotkania – 

Centrum Spotkań Europejski ul. Leśna 1 w Barlinku. 

 Spotkanie w Strąpiu, termin 06.12.2019 r. w godzinach 16.00-18.00, miejsce spotkania – 

świetlica wiejska. 

 
 


