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KWALIFIKACJA  

WOJSKOWA 

W dniach od 18 do 26 marca br. W 

Miejskiej Hali Sportowej 

„ŚWITEZIANKA” w Wolsztyn, prze-

prowadzona została kwalifikacja 

wojskowa (dawniej pobór) dla 

mieszkańców Miasta i Gminy 

Wolsztyn. Wezwaniu podlegało 

209 mężczyzn rocznika podstawo-

wego 1994, 7 mężczyzn roczników 

starszych, którzy do tej pory nie 

dopełnili tego  w latach poprzed-

nich oraz 1 kobieta.  Działająca w 

ramach kwalifikacji wojskowej  -  

Powiatowa Komisja Lekarska okre-

ślała zdolność osób podlegających 

temu obowiązkowi do czynnej służ-

by wojskowej, poprzez ustalenie 

kategorii zdrowia. Przedstawiciele 

Wojskowego Komendanta Uzupeł-

nień w Nowym Tomyślu zakładali  

ewidencję wojskową oraz wydawa-

li wojskowe dokumenty tożsamo-

ści.  

Otwórz się na świat!  

Integracja społeczna dla kobiet  

i całej rodziny 

Po raz piaty Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie 

przystąpił do realizacji Projektu „Razem w przyszłość”  

współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Program Opera-

cyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upo-

wszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej.  

Okres realizacji projektu obejmuje rok 2013, a jego  

wartość wynosi  368.714, 31 zł, z  czego 38.711,00 zł 

stanowi wkład środków własnych. 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności spo-

łeczno – zawodowej 20 beneficjentek projektu, poprzez 

wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych, wzrost 

umiejętności komunikacyjnych i upowszechnianie pracy 

socjalnej poprzez stosowanie kontraktu socjalnego. 

Pierwszą grupę (GRUPA A) stanowi 10 osób bezrobot-

nych bądź  nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę 

nad małoletnimi dziećmi lub innymi osobami zależnymi. 

Drugą grupę (GRUPA B) stanowi 10 osób posiadających 

orzeczenia o niepełnosprawności, w wieku aktywności 

zawodowej. Działaniami objęte są również osoby trak-

towane jako otocznie beneficjentów mieszkających we 

wspólnym gospodarstwie domowym tj. dzieci oraz  

rodziców, małżonków lub  partnerów.  W ramach pro-

jektu zaplanowano m.in. następujące działania: 

1. Kurs krawiecki z obsługą maszyn specjalistycz-

nych dla 10 beneficjentek, 

2. Kurs prawa jazdy kat. B dla 10 beneficjentek, 

3. Kurs podstaw obsługi komputera - dla 9 benefi-

cjentek, 

4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych 

dla 20 beneficjentek, 

5. Rehabilitacja społeczno – zawodowa i sportowa 

rekreacyjna prowadzone w warsztatach terapii zajęcio-

wej - dla 10 beneficjentek, 

6. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie - dla 10 bene-

ficjentek, 

7. Wsparcie finansowe - dla 20 beneficjentek, 

8. Piknik integracyjny dla beneficjentek i ich rodzin, 

9. Wyjazd do teatru, 

10. Wyjazd do kina. 

Projekt realizowany jest za pomocą kontraktów socjal-

nych, czyli pisemnych umów pomiędzy osobą korzysta-

jącą ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem 

socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współ-

działania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdują-

cej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia akty-

wizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. Kontrakt może zostać za-

warty z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy spo-

łecznej, z tym że podstawowe działania muszą być skie-

rowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy 

społecznej.  

        

     Tekst: OPS Wolsztyn 

 

Wiosenne zajęcia  

dla bezrobotnych 

W styczniu 2012r Fundacja im. Królowej Polski 

św. Jadwigi w Puszczykowie w ramach projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europej-

skiej pn. „Twój Klub Integracji Społecznej” zało-

żyła w Wolsztynie Klub Integracji Społecznej. 

Działalność KIS reguluje ustawa o zatrudnieniu 

socjalnym – KIS-y są ważnym partnerem OPS i 

PUP w aktywizacji społeczno – zawodowej osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecz-

nej – wpisują się na listę ważnych partnerów w 

realizacji gminnych strategii rozwiązywania 

problemów społecznych.  

Projekt skierowany jest do osób: 

1. Posiadających aktualne orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności 

2. Które ukończyły 45 r.ż., ale nie przekro-

czyły: mężczyźni 64 r.ż., kobiety 59 r.ż. – NIE 

EMERYCI 

3. Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy 

4. Nieposiadających zatrudnienia  

5. Zamieszkałych na terenie powiatu 

wolsztyńskiego 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia w 

trybie grupowym i indywidualnym. Grupa bę-

dzie uczestniczyć w projekcie przez około 

11 miesięcy.  

Jeśli jesteś osobą poszukującą rozrywki, znajo-

mych, szukającą alternatyw na spędzanie wol-

nego czasu, jeśli szukasz pomocy w poszukiwa-

niu pracy lub gdy czujesz się samotny, albo po 

prostu chcesz poznawać ludzi zapraszamy ser-

decznie! Projekt startuje na przełomie kwiecień 

– maj. Jeśli uznasz, że program Ci nie odpowia-

da zawsze możesz zrezygnować. 

Uczestnicy Klubu korzystają z porad prawnika, 

orzecznika ZUS. Mają możliwość rozmów z do-

radcą zawodowym oraz psychologiem. Zdarza 

się, że grupa sama proponuje różne formy spę-

dzania  czasu wolnego, tj. jazdę na rowerach, 

prace plastyczne, kurs komputerowy, grill itp. 

KISowicze mogą skorzystać także z jednego 

siedmiodniowego wyjazdu oraz kilku jedno-

dniowych, np. do kina, na basen itp. Dodatko-

wą atrakcją jest zapewniony zawodowy kurs 

komputerowy oraz kursy zawodowe przygoto-

wujące do pracy lub rozbudzające pasję. 

Wszystkie kursy kończą się  uzyskaniem certyfi-

katu. Pierwsza grupa skorzystała już z 2 kursów: 

florystycznego i gastronomicznego. Ciekawych 

zapraszamy na stronę http://kis.jadwiga.org/

koscian-wolsztyn/aktualnosci-3 oraz do klubu. 

Prowadząca: Katarzyna Jankowska  

503-566-470 Klub znajduje się w Karpicku  

przy ul. Rolnej 1 


