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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lądku-Zdroju
W dniu 30 listopada 2012 roku została zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu
systemowego „Lepsza Przyszłość” w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Lądku Zdroju.
W okresie od 1.06.2012 r. - 30.11.2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju zrealizował
projekt systemowy „Lepsza Przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie ak tywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, osoby zaproszone oraz pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Otwarcia konferencji dokonała Pani Grażyna Mańczak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Lądku-Zdroju, pełniąca zarazem funkcję koordynatora projektu witając bardzo serdecznie zaproszonych gości i uczestników . W trakcie spotkania Pani Grażyna Mańczak zaprezentowała sprawozdanie z realizacji i
ewaluacji projektu oraz podziękowała jego uczestnikom i wszystkim osobom współpracującym za wkład w
efektywną realizację projektu.
Wszyscy beneficjenci ostateczni otrzymali albumy ze zdjęciami upamiętniającymi udział w
projekcie.
Celem konferencji było podsumowanie osiągniętych rezultatów i przedstawienie zrealizowanych
zadań projektowych. Działaniami projektowymi objęto 9 osób w tym osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowe, osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W ramach projektu realizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczestników:
szkolenia z doradcą zawodowym, treningi z trenerem umiejętności społecznych, indywidualne poradnictwo
psychologiczne. Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania
pracy i rozwinięcia umiejętności społecznych. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w szkoleniach i kursach
zawodowych , tj. Projektowanie terenów zielonych z wykonaniem zegara kwiatowego, kurs prawa jazdy
kategorii B, kurs kucharza oraz kurs na obsługę wózków widłowych. Rezultaty, które udało się osiągnąć
poprzez realizację projektu, są bardzo dobrą prognozą na przyszłość. Dziewięcioosobowa grupa uczestników
zyskała konkretne umiejętności, które w dużym stopniu ułatwią jej znalezienie i podjęcie pracy. Wytrwała
nauka oraz pomoc ze strony specjalistów, pozwoliły jej też na wypracowanie zawodowego wizerunku,
atrakcyjnego dla potencjalnych pracodawców. Kluczowe rezultaty ma przynieść jednak aktywizacja
społeczna, której poziom będzie zależał od właściwego zaangażowania uczestników oraz wykorzystania
nabytej wiedzy i kwalifikacji w ich codziennym życiu.
Dla wszystkich uczestników konferencji przygotowany był serwis kawowy i uroczysty obiad.
Na zakończenie konferencji zabrał głos Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Sosna. W
swoim wystąpieniu podziękował Kierownikowi Ośrodka OPS Pani Grażynie Mańczak oraz jego
pracownikom, za realizację projektu, prosząc jednocześnie o więcej takich inicjatyw, które są bardzo cenne
dla społeczności gminnej. Pan Janusz Sosna podziękował również beneficjentom za ich uczestnictwo w tym
projekcie mając nadzieję, że umiejętności, które opanowali będąc jego uczestnikami, wykorzystają w swoim
życiu codziennym.
Pani Kierownik Ośrodka planuje kontynuację realizacji projektu.

