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O projekcie…
   

Projekt "Lepsze Jutro" realizowany jest przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  
Głównym celem projektu jest aktywna 
integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez podniesienie poziomu 
aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych   
wykluczeniem społecznym.

Projekt „Lepsze Jutro” realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.                
Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna 
integracja poddziałania: 9.1.6. Programy 
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.                   
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Wartość projektu realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wodzisławiu Śląskim: 600 000,00 zł   

  

Okres realizacji projektu:
od 1.11.2015 roku do 31.12.2017 roku

Liczby…

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
3 619 827,99 zł 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
3 076 853,79 zł

 d

Ilość osób biorących udział w projekcie:
* 2016 rok: 23 osoby (21 kobiet,

 2 mężczyzn)
* 2017 rok:  24 osoby ( 23 kobiety,

 1 mężczyzna)

.
Cele…
* wzmocnienie lub nabycie przez rodziców 
prawidłowych umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych,
* wzmocnienie lub nabycie przez rodziców 
prawidłowych umiejętności prowadzenia 
gospodarstwa domowego,
* wzmocnienie lub nabycie prawidłowych 
umiejętności społecznego funkcjonowaniu,
* wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej 
wyboru lub zmiany zawodu, podniesienie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
pożądanych na rynku pracy. Pomoc
 w utrzymaniu zatrudnienia,
* wyeliminowanie barier zdrowotnych, 
utrudniających funkcjonowanie    
w   społeczeństwie lub powodujące oddalenie 
od rynku pracy.                  

„Lepsze Jutro” – nowe umiejętności… 
      

Szkolenia i warsztaty zostały przygotowane
w oparciu o potrzeby uczestników projektu.
* Szkolenia: kurs prawa jazdy kat. B; operator 
wózka widłowego wraz z wymianą butli 
gazowej; operator piły mechanicznej do ścinki 
drzew klasy III; dietetyka i odchudzanie; 
obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem 
płatniczym; kosmetyka i stylizacja paznokci
* Warsztaty: obsługa kasy fiskalnej; dietetyka; 
obsługa komputera i internetu; florystyka; 
kosmetyka, wizaż i stylizacja paznokci; 
„kucharz”; opiekun osób starszych. 

„Lepsze Jutro” – rodzinny czas… 
      

W ramach projektu podjęto szereg działań 
środowiskowych, aktywizujących członków 
rodzin uczestników projektu. „Dzień Rodziny”, 
warsztaty plastyczne, warsztaty rowerowe 
BMX, nauka jazdy na rolkach, wizyta w kinie,
w restauracji, w parku linowym, czy też 
„Mikołajki” stały się okazją do rodzinnego 
spędzenia czasu.
„Lepsze Jutro” –  aktywna integracja... 
Szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia
z pedagogiem, psychologiem, trenerem 
umiejętności społecznych stały się ważnym 
czynnikiem integracji uczestników projektu. 
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