
 

 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

To już kolejna, VII edycja projektu systemowego pod nazwą „ Szansa na rozwój”, 

realizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Sławnie oraz partnerami z Powiatu Sławnieńskiego. 

 Celem naszych działań, skierowanych do mieszkańców Miasta Darłowo, osób 

bezrobotnych, niepracujących bądź zatrudnionych jest poprawa sytuacji społeczno – 

zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego. 

Decyzją Zespołu  rekrutacyjnego, MOPS w Darłowie  zrekrutował do udziału w kolejnej 

edycji projektu, 10 beneficjentów oraz 9 mam dzieci niepełnosprawnych, powracających do 

projektu po udziale w 2013 roku, uczestniczek grupy samopomocowej „ Szczęśliwy rodzic, to 

szczęśliwe dziecko”.  

Ponadto do udziału w projekcie pracownicy socjalni tut. Ośrodka wytypowali 10 matek wraz 

z otoczeniem, które zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. 

 

Beneficjenci projektu zostali podzieleni na trzy grupy: 

 Matki dzieci niepełnosprawnych w ilości 9 osób; 

 Osoby bezrobotne, niepracujące bądź zatrudnione w ilości 10 osób; 

 Osoby objęte wsparciem asystenta rodziny w ilości 10 osób. 

 

Postępowanie rekrutacyjne składało się z etapów: 

Pierwszy etap : zostały przyjęte deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie „ Szansa na   

rozwój”, które były odpowiedzią na zamieszczone ogłoszenie o naborze do         

w/w projektu; 

 

Drugi etap: pracownicy socjalni na podstawie analizy sytuacji materialnej, społecznej   

osoby określili poziom motywacji do wzięcia udziału  ( notatka służbowa). 

 

Trzeci etap: Zespół rekrutacyjny ocenił i dobrał kandydatów na podstawie kryteriów 

określonych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz  dodatkowych kryteriów ( poziom 

motywacji,      pozytywna opinia pracownika socjalnego). 

Od miesiąca marca specjalista pracy socjalnej oraz asystent rodziny rozpoczęli działania w 

ramach dwóch grup samopomocowych: matki dzieci niepełnosprawnych ( pod nazwą                 

„ Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko), oraz osoby bezrobotne, niepracujące bądź 

zatrudnione. Matki dzieci niepełnosprawnych uczestniczą w  spotkaniach grupy, spotykając 

się przy ciastku kawie, bądź herbacie,  dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z 

opieką swoich dzieci, wymieniają doświadczenia związane z leczeniem pociech, wspierają 

siebie wzajemnie, rozwiązują wspólnie problemy, które w danej chwili dotykają ich rodzin. 

Ponadto w ramach grupy samopomocowej spotkały się z przedstawicielem Urzędu miasta 

Darłowo, Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Panem Zbigniewem 

Mielczarskim. Panie przedstawiły swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania w 

społeczności miasta Darłowo osób niepełnosprawnych. 

Grupa samopomocowa zrzeszająca osoby bezrobotne ,niepracujące oraz zatrudnione w czasie  

spotkań uzyskuje informacje o pracy i funkcjonowaniu MOPS, o rodzajach przemocy i jej 

rozpoznawaniu, zasadach zgłaszania „ Niebieskiej Karty”. Uczestnicy uczą się zasad 

rozmawiania z przyszłym pracodawcą, jak wykorzystać czas wolny, zapoznają się                  

z problemami osób niepełnosprawnych, rozmawiają o swoich rodzinach i rolach jakie w nich 

pełnią.  

W miesiącu maju rozstrzygnięto zapytania ofertowe dot. przeprowadzenie indywidualnego 

doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 beneficjentów 

projektu. Działania doradcy zaplanowano na miesiąc czerwiec 2014r. 



Również w maju rozstrzygnięto zapytania ofertowe dotyczące działań asystenta rodziny na 

rok 2014.   

Kolejnym etapem działań jest przeprowadzenie Warsztatów Planowania Udanego Życia, 

podniesienie sprawności fizycznej matek dzieci niepełnosprawnych w formie zajęć na basenie 

oraz zabiegów rehabilitacyjnych, prawo jazdy kat. B oraz inne kursy o charakterze 

zawodowym zaplanowane zgodnie z predyspozycjami Beneficjentów. 

Ponadto zrealizowano działania związane z informacją i promocją projektu tj.: 

* umieszczono na stronie internetowej MOPS ogłoszenia o naborze do projektu; 

* instytucji odpowiedzialnej za promocję projektu przekazano informację dotyczącą 

kryteriów i  zasad rekrutacji uczestników do projektu w roku 2014r.; 

* na stronie internetowej MOPS umieszczono niezbędne dokumenty wymagane przy 

rekrutacji do projektu(ankieta rekrutacyjna, deklaracja gotowości przystąpienia do projektu 

oraz ogólne zasady rekrutacji beneficjentów w MOPS Darłowo); 

* informację dotycząca planowanych działań oraz rekrutacji uczestników rozwieszono 

również  na gazetce ogłoszeń w siedzibie MOPS.  

 

 



 

 

Spotkanie grupy samopomocowej „ Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko” z 

przedstawicielem UM Darłowo, Kierownikiem Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, 

Panem Zbigniewem Mielczarskim. 



 

Jedno ze spotkań grupy samopomocowej „ Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko” 


