
CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

RAPORT KOÑCOWY

cmyk



Projekt „Lepszy start – kompleksowe wsparcie dla osób d³ugotrwale 

bezrobotnych z powiatu kêtrzyñskiego i mr¹gowskiego” realizowany z par-

tnerami w województwie warmiñsko-mazurskim by³ kolejnym zainicjo-

wanym i prowadzonym przez Fundacjê Stabilo programem skierowanym 

do osób d³ugotrwale bezrobotnych. Beneficjenci dziêki naszemu wsparciu, 

pracy psychologów, doradców zawodowych oraz instytucji szkol¹cych,      

s¹ gotowi w³¹czyæ siê ponownie w aktywne ¿ycie zawodowe i spo³eczne.

Jak ka¿dy realizowany wczeœniej przez Fundacjê projekt, tak i ten, adapto-

wany by³ do specyfiki regionu oraz okreœlonej grupy osób. W tym przy-

padku do czynienia mieliœmy z obszarem i spo³ecznoœci¹ dotkniêt¹ g³êbo-

kim strukturalnym bezrobociem oraz problemami wynikaj¹cymi z d³ugo-

trwa³ego pozostawania bez pracy niejednokrotnie wszystkich cz³onków 

rodziny beneficjenta. 

Dla tego typu osób konieczne by³o wsparcie poprzez praktyki i dzia³ania, 

które zosta³y pozytywnie zweryfikowane we wczeœniejszych projektach. 

Niezbêdne te¿ okaza³o siê indywidualne podejœcie do ka¿dego uczestnika 

wraz z mo¿liwoœci¹ doboru i modyfikacji rodzaju dzia³añ.

Projekt
Lepszy Start

Dawid Kwiatkowski

Koordynator Projektu

Wiceprezes zarz¹du Fundacji Stabilo
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Dziêki ogromnemu zrozumieniu problematyki przez instytucjê poœred-

nicz¹c¹ – Urz¹d Marsza³kowski w Olsztynie, a tak¿e przez partnerów 

projektu:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kêtrzynie, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mr¹gowie, Powiatowy Urz¹d Pracy w Kêt-

rzynie, Powiatowy Urz¹d Pracy w Mr¹gowie, wspólnie uda³o siê nam 

wypracowaæ model dzia³ania, który pozwoli³ w pe³ni zrealizowaæ za³o¿enia 

projektowe, tj. przeszkoliæ pod k¹tem zawodowym beneficjentów oraz 

znacznej czêœci z nich pomóc aktywnie w³¹czyæ siê do ¿ycia zawodowego. 

W przypadku projektu „Lepszy start” 101 osób ukoñczy³o warsztaty 

psychologiczne, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz prawnikami,   

80 ukoñczy³o kursy zawodowe (³¹cznie 18 ró¿nego rodzaju szkoleñ i kur-

sów). Przed koñcem projektu15 osób spoœród beneficjentów podjê³o sta³¹ 

pracê lub praktyki na rynku pracy.

Fundacja Stabilo nie osi¹gnê³aby sukcesu w realizacji projektu, gdyby       

nie wymienione wy¿ej instytucje z obszaru województwa warmiñsko-

mazurskiego oraz sami uczestnicy projektu. 

Z perspektywy koordynatora mogê stwierdziæ, ¿e cele projektu zosta³y 

osi¹gniête, a praca z osobami dotkniêtymi bezrobociem w znacznie 

wiêkszym stopniu potrzebuj¹cymi realnego wsparcia na trudnym rynku 

pracy, przysporzy³a mi najwiêcej satysfakcji spoœród wszystkich projektów, 

jakie kiedykolwiek mia³em okazjê wspó³realizowaæ. 

Przywracanie motywacji do zmian oraz podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych beneficjentów, którzy przez otoczenie spo³eczne oraz niejednokrotnie 

samych siebie postrzegani byli jako trwale wykluczeni z ¿ycia zawodowego, 

dostarczy³o niesamowitej radoœci, tym wiêkszej im wiêkszej liczbie uczest-

ników  uda³o siê realnie wróciæ na rynek pracy.

Podziêkowania sk³adam na rêce wszystkich, którzy przys³u¿yli siê do osi¹-

gniêcia sukcesów beneficjentów naszego projektu. Zapraszam do lektury 

raportu.

Dawid Kwiatkowski
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Projekt „Lepszy start – kompleksowe wsparcie dla osób d³ugotrwale 

bezrobotnych z powiatu kêtrzyñskiego i mr¹gowskiego” powsta³ przy 

wspó³pracy Fundacji Stabilo z nastêpuj¹cymi podmiotami administracji 

publicznej:

1. Projektodawca

2. Partnerzy projektuRaport koñcowy

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KÊTRZYNIE,

POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W MR¥GOWIE,

POWIATOWYM URZÊDEM PRACY W KÊTRZYNIE,

POWIATOWY URZÊDEM PRACY W MR¥GOWIE.
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Fundacja Stabilo powsta³a w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacj¹ 

inicjatyw spo³ecznych, dzia³aj¹c¹ wed³ug zasady „non-for-profit”. G³ów-

nym obszarem dzia³alnoœci Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych 

lub zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z naciskiem na pomoc osobom 

psychicznie chorym na chorobê afektywn¹ dwubiegunow¹ i depresjê oraz 

d³ugotrwale bezrobotnym. Fundacja anga¿uje siê tak¿e w dzia³ania lokalne 

zmierzaj¹ce do budowy aktywnego i otwartego spo³eczeñstwa obywatel-

skiego. Wiêkszoœæ zadañ realizowanych przez Organizacjê ma miejsce        

na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz warmiñsko-

mazurskiego. 
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3. Ogólny opis projektu

Projekt „Lepszy start” by³ realizowany w ramach Poddzia³ania 7.2.1 

Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Poddzia³anie 7.2.1 ma na celu 

aktywizacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób zagro¿onych wykluczeniem 

spo³ecznym. W jego ramach Fundacja okreœli³a cel g³ówny projektu,  

którym by³ powrót do ¿ycia w spo³eczeñstwie i podniesienie kwalifikacji 

zawodowych minimum 35 osób d³ugotrwale bezrobotnych. Projekt trwa³ 

16 miesiêcy pocz¹wszy od 1 IV 2009 do 31 VII 2010 roku. Miejscem rea-

lizacji przedsiêwziêcia by³o województwo warmiñsko-mazurskie z po-

wiatami: kêtrzyñskim i mr¹gowskim. Œrodki finansowe przeznaczone na 

realizacjê  projektu pochodzi³y z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. 

Ca³kowita kwota dofinansowania wynios³a 706 210 z³., z czego 85% pocho-

dzi³o ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (600 278,5 z³),          

a 15% ze œrodków krajowych (105 931,5 z³).

4. Formy udzielonego wsparcia

FORMY WSPARCIA

WARSZTATY I DORADZTWO PRZEPROWADZANE 

PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH I PSYCHOLOGÓW 

(INDYWIDUALNE I GRUPOWE)

KONSULTACJE PRAWNE

INFOLINIA (PORADY PRAWNE, PSYCHOLOGICZNE

 I DORADZTWO ZAWODOWE)

TWORZENIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIA£ANIA

BON SZKOLENIOWY

WIZYTA STUDYJNA
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Ta forma pracy mia³a na celu lepsze poznanie przez beneficjentów 

w³asnych zasobów, ich rozwiniêcie, a tak¿e poznanie form kompensacji 

obszarów deficytowych. Dodatkowo zajêcia grupowe sprawi³y, ¿e osoby 

objête projektem mog³y doœwiadczaæ sta³ego wsparcia spo³ecznego. Takie 

wsparcie wp³ywa³o pozytywnie na motywacjê beneficjentów oraz 

poprawia³o samopoczucie emocjonalne, co by³o niezwykle wa¿ne dla 

sukcesu projektu.

Grupowe i indywidualne warsztaty 
oraz konsultacje przeprowadzane 
przez doradców zawodowych

warsztaty grupowe
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warsztaty psychologiczno-doradcze
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Taka forma wsparcia mia³a na celu rozwiniêcie kompetencji spo³ecznych 

beneficjentów. Grupowe warsztaty z psychologiem zawiera³y modu³y 

integracyjny  i  budowania  zaufania  do  grupy.  

Mia³y one na celu m.in. odnalezienie przez beneficjentów motywacji 

wewnêtrznej niezbêdnej przy poszukiwaniu pracy. Kolejnym modu³em 

przeprowadzonym w projekcie by³ warsztat budowania relacji spo³ecznych, 

który mia³ za zadanie wykszta³ciæ w beneficjentach umiejêtnoœæ komu-

nikacji i ekspresji uczuæ oraz poczucie zobowi¹zania i odpowiedzialnoœci.

Grupowe i indywidualne warsztaty 
oraz konsultacje przeprowadzone 
przez psychologów

Konsultacje prawne

Wielu beneficjentów dziêki udzia³owi w projekcie mog³o po raz pierwszy    

w swoim ¿yciu skorzystaæ z profesjonalnych porad prawnych. Pozwoli³o im 

to okreœliæ swoj¹ sytuacjê prawn¹ i podj¹æ dzia³ania zaradcze w celu jej 

poprawy.

szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych i niepe³nosprawnych 
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Stworzenie infolinii mia³o na celu zwiêkszenie dostêpnoœci specjalistycznych 

porad dla osób nimi zainteresowanych, a zw³aszcza tych o ograniczonej 

mobilnoœci (niepe³nosprawnych oraz mieszkañców terenów wiejskich). Forma 

ta by³a atrakcyjna tak¿e dla osób, które wykazywa³y niechêæ do bezpoœrednich 

kontaktów z wymienionymi profesjonalistami.

INFOLINIA: porady prawne, psychologiczne 
i doradztwo zawodowe

Tworzenie indywidualnych planów dzia³ania

Indywidualny plan dzia³ania odpowiada³ na pytania stawiane w odniesieniu 

do konkretnych osób: Co chcê osi¹gn¹æ? Czego chcê unikn¹æ? Jakie s¹ moje 

cele i bariery? Co muszê zrobiæ, by osi¹gn¹æ cel? W którym miejscu jestem  

na tej drodze? Jaki/jaka jestem? Jakie s¹ moje zdolnoœci? Na czym siê znam? 

Co potrafiê i lubiê robiæ? Czego chcia³bym siê nauczyæ? Tworzenie planu 

umo¿liwi³o tak¿e rozpoznanie s³abych i mocnych stron beneficjentów. Przy 

jego konstruowaniu wykorzystywane by³y m.in. testy i gry logiczne. 

Rezultatem tej czêœci wsparcia by³o stworzenie zawartego na kilkunastu 

stronach planu pozwalaj¹cego na efektywniejsze poszukiwanie pracy, 

minimalizuj¹ce mo¿liwoœæ powrotu do grupy zagro¿onej wykluczeniem 

spo³ecznym. Jednym z elementów planu by³ ostateczny wybór kursu 

zawodowego dla danego beneficjenta realizowanego w ramach bonu 

szkoleniowego.

szkolenie zawodowe: nowoczesny sprzedawca z obs³ug¹ komputera i kas fiskalnych
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Bon szkoleniowy

Koncepcja bonu szkoleniowego idealnie wpisa³a siê w za³o¿enia równoœci 

szans daj¹c grupom dotychczas zaniedbywanym pod tym wzglêdem          

na rynku pracy mo¿liwoœæ wyboru kursów zawodowych nie wynikaj¹cych 

ze stereotypów i bêd¹cych wynikiem zarówno ich w³asnych preferencji        

i partykularnych predyspozycji, jak i aktualnych wymogów pracodawców. 

Zastosowanie bonu szkoleniowego poprzedzonego okresow¹ analiz¹ rynku 

pracy przek³ada siê na lepszy efekt ca³ego przebiegu warsztatów i szkoleñ. 

Wybór takiej formy finansowania kursów zawodowych daje najlepsze 

rezultaty. W tabeli nr 1 znajduje siê wykaz kursów realizowanych  w ramach 

bonu szkoleniowego.

W ramach indywidualnego planu dzia³ania niektórym beneficjantom 

projektu przypisano 2 szkolenia. Wynika to z potrzeby uzupe³nienia 

kwalifikacji zawodowych niezbêdnych do wykonywania okreœlonych 

zawodów (dla przyk³adu: opiekunka dzieciêca musi przejœæ tak¿e kurs 

pierwszej pomocy, a opiekun osób starszych powinien przejœæ kurs masa¿u 

klasycznego). Ponadto przypisanie dodatkowych szkoleñ kilku bene-

ficjentom ostatecznym projektu mia³o na celu poszerzenie kompetencji 

zawodowych, zwiêkszaj¹c tym samym szansê na ponowne wejœcie na 

dynamiczny, ci¹gle zmieniaj¹cy siê lokalny rynek pracy.

Szkolenie zawodowe: technolog robót wykoñczeniowych

RAPORT KOÑCOWY
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Tab. 1 Wykaz kursów realizowanych w ramach bonu szkoleniowego

NAZWA SZKOLENIA   |  LICZBA OSÓB

£¥CZNIE18 RODZAJÓW  SZKOLEÑ 
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Wizyta studyjna
Wizyta studyjna, w której bra³o udzia³ 13 beneficjentów, mia³a miejsce 

na terenie województwa ma³opolskiego i trwa³a 3 dni. Ten rodzaj 

dzia³ania umo¿liwi³ osobom objêtym projektem poznanie dobrych 

praktyk w zakresie aktywnoœci podmiotów przyjaznych zatrudnieniu 

oraz zaznajomienie siê z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ osób wczeœniej 

d³ugotrwale bezrobotnych. Pozwoli³ równie¿ beneficjentom przekonaæ 

siê o skutecznoœci uczestnictwa w podobnych programach, a tak¿e         

o pozytywnych efektach wdra¿ania zmian w swoje ¿ycie. Metodami 

pracy podczas wizyty studyjnej by³y: zajêcia warsztatowe, prezentacje, 

spotkania oraz wizyty u pracodawców. 

W programie znalaz³y siê m.in.:

warsztaty: „ Kszta³cenie ustawiczne a wzrost szans na zatrudnienie”

„ Jak  ³¹czyæ  obowi¹zki  zawodowe  z  ¿yciem  rodzinnym”,

wizyta w Centrum Szkoleniowym Litwiñski, przedstawienie oferty 

szkoleniowej,  prezentacja stanowisk pracy,

wizyta w Centrum Rehabilitacyjnym Ojca Pio w Stró¿ach: prezentacja 

instytucji,  form  funkcjonowania,  dzia³añ rehabilitacyjnych oraz pracy 

z osobami niepe³nosprawnymi, 

wizyta w S¹deckim Bartniku (rodzinnej firmie pszczelarskiej Janusza 

i Anny Kasztelewiczów): prezentacja firmy, odpowiedŸ na pytania: 

Jak budujê siê firmê rodzinn¹? Co zrobiæ, aby odnios³a sukces? 

Jak zdobyæ rynek lokalny? Jacy pracownicy s¹ potrzebni i jakie powinni 

mieæ kwalifikacje?,

spotkanie z cz³onkami spó³dzielni socjalnej „Zdrojowianka”: prezen-

tacja dzia³ania spó³dzielni w fazie inicjacji oraz problemów formalnych 

i prawnych z jakimi mo¿na spotykaæ siê na etapie tworzenia instytucji 

ekonomii spo³ecznej, przedstawienie mo¿liwoœci zak³adania spó³-

dzielni socjalnych w aspekcie prawnym i praktycznym

spotkanie z bezrobotnymi, którzy obecnie prowadz¹ w³asn¹ firmê oraz   

z za³o¿ycielem Centrum Integracji Spo³ecznej w Krakowie.Wizyta w S¹deckim Bartniku

RAPORT KOÑCOWY
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Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wsparcie w ramach projektu 

skierowane by³o do osób d³ugotrwale bezrobotnych i niepe³nosprawnych  

z powiatów: kêtrzyñskiego i mr¹gowskiego z maksymalnie œrednim 

wykszta³ceniem. Projekt dodatkowo skupia³ uwagê na osobach, których 

dzieci korzystaj¹ z zastêpczych form opieki (30 osób). 

Wybór grupy docelowej podyktowany by³ analiz¹ lokalnego rynku 

pracy, a tak¿e struktury ludzi objêtych pomoc¹ spo³eczn¹ wskazuj¹c¹,        

¿e w³aœnie taka grupa wymaga najwiêkszego wsparcia. Potencjalni 

beneficjenci przed rozpoczêciem projektu mieli bardzo nisk¹ motywacjê  

do reintegracji spo³ecznej i zawodowej. Udzielone wsparcie szkoleniowo-

doradcze da³o realn¹ szansê na wyjœcie z obszaru zagro¿onego wyklu-

czeniem spo³ecznym.

W projekcie wziê³o udzia³ 110 beneficjentów ostatecznych.

Podzia³ uczestników ze wzglêdu na p³eæCharakterystyka beneficjentów projektu

KOBIETY 66%

MÊ¯CZY�NI 34%

66%

34%

W projekcie wziê³o udzia³ 37 mê¿czyzn i 73 kobiety.

Podzia³ ze wzglêdu na wykszta³cenie

PODSTAWOWE

GIMNAZJALNE

50

51

Najliczniejsz¹ grupê pod wzglêdem wykszta³cenia 
stanowi³y osoby z wykszta³ceniem

podstawowym (46,36 %) 
oraz ponadgimnazjalnym (45,46 %).5

4

PONADGIMNAZJALNE

POMATURALNE
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Podzia³ uczestników ze wzglêdu na wiek

Spoœród beneficjentów ostatecznych najwiêcej osób by³o w wieku 25-45 lat. 
Projekt obj¹³ tak¿e du¿¹ grupê osób powy¿ej 45 roku ¿ycia, które maj¹ najwiêcej 
trudnoœci ze znalezieniem pracy.

Podzia³ ze wzglêdu na miejsce zamieszkania

WIEŒ

MIASTO

61 %

39%

Wiêkszoœæ osób, które wzie³y udzia³ w projekcie, 
zamieszkuje tereny wiejskie (67 osób).10

30

50

70

90

do 25 lat 25-45 lat powy¿ej 45 lat

14 69 29

RAPORT KOÑCOWY
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Specyfika Projektu „Lepszy Start” polega³a na skierowaniu dzia³añ 

aktywizuj¹cych do grup charakteryzuj¹cych siê powa¿nymi dysfunkcjami 

spo³ecznymi.

Charakterystyka beneficjentów projektu

opracowa³ Maciej Wojciechowski

asystent koordynatora projektu

Praca z grup¹ osób charakteryzuj¹cych siê tak powa¿nymi problemami 

spo³ecznymi wymaga³a stworzenia innowacyjnego programu pomocy 

wychodzenia z patologicznych sytuacji ¿yciowych oraz z patologicznych 

œrodowisk.

BENEFICJENCI PROJEKTU - CECHY:

D£UGOTRWALE BEZROBOTNI

O NISKIM POZIOMIE WYKSZTA£CENIA 

   I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

POCHODZ¥CY Z TERENÓW POPEGEEROWSKICH

O NISKIM POZIOM MOBILNOŒCI 

(BRAK W£ASNEGO TRANSPORTU)

UZALE¯NIENI

KARANI

POZBAWIENI PRAW RODZICIELSKICH
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Promocja projektu

Akcja promocyjna zosta³a dopasowana do charakteru grupy docelowej, 

zatem kampania promocyjna mia³a charakter lokalny. Do potencjalnych 

beneficjentów starano siê dotrzeæ poprzez informacje w lokalnej prasie, 

og³oszenia duszpasterskie, ekspozycjê plakatów oraz kolporta¿ ulotek 

(po nabo¿eñstwach w koœcio³ach). Wielu zainteresowanych dowiedzia³o siê 

o projekcie od pracowników instytucji partnerskich. Stworzono tak¿e 

stronê internetow¹ projektu www.bezrobotni.com.pl, gdzie pojawia³y siê 

aktualnoœci dotycz¹ce projektu oraz mo¿liwoœæ zg³oszenia swojego udzia³u. 

FORMY PROMOCJI

OG£OSZENIA W PRASIE LOKALNEJ

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

EKSPOZYCJA PLAKATÓW

KOLPORTA¯ ULOTEK

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PROJEKCIE PRZEZ INSTYTUCJE PARTNERSKIE

STRONA INTERNETOWA WWW.BEZROBOTNI.COM.PL

PUBLIKACJA RAPORTU KOÑCOWEGO

Oprócz w/w dzia³añ w prasie lokalnej publikowano artyku³y dotycz¹ce 

problemu bezrobocia oraz realizowanego projektu Lepszy Start. Ponadto 

istnia³a mo¿liwoœæ pobrania ze strony internetowej przyk³adowych 

dokumentów. Celem publikacji raportu koñcowego jest rozpropagowanie 

zastosowanej metodologii pracy z beneficjentami ostatecznymi oraz 

rozpowszechnienie wiedzy dotycz¹cej funduszy europejskich.

Plakat promocyjny

RAPORT KOÑCOWY
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Stopieñ zadowolenia z udzia³u w projekcieRezultaty projektu i ich ocena

BARDZO ZADOWOLONY 71%

RACZEJ ZADOWOLONY 24%

71%

24%

Opinie beneficjentów projektu: 99 osób uwa¿a³o, ¿e pomoc uzyskana 
w trakcie projektu by³a adekwatna wobec potrzeb. 

Wiêkszoœæ beneficjentów by³a bardzo zadowolona z udzia³u w projekcie.

WERYFIKACJA OCZEKIWAÑ BENEFICJENTÓW PROJEKTU
4%

1%

TRUDNO POWIEDZIEÆ 4%

RACZEJ NIEZADOWOLONY 1%

BARDZO NIEZADOWOLONY 0%

0%

PRZED UDZIA£EM W PROJEKCIE PO ZAKOÑCZENIU UDZIA£U W PROJEKCIE

83 osoby pragnê³y znaleŸæ pracê
15 osób po zakoñczeniu kursów zawodowych znalaz³o 
pracê. Liczba ta z pewnoœci¹ wzroœnie po zakoñczeniu 
projektu.

50 osób chcia³o nauczyæ siê nowego zawodu
95 osób uczestniczy³o w kursach zawodowych 
realizowanych w ramach bonu szkoleniowego 
(niektóre osoby w wiêcej ni¿ jednym)

43 osoby chcia³y zdobyæ umiejêtnoœæ 
poruszania siê na rynku pracy

42 osoby stwierdzi³y, ¿e naby³y wiedzê na temat 
rynku pracy, a 57 osób wiedzê w zakresie 
poszukiwania pracy

67 osób ocenia³o swoje szanse na znalezienie
pracy jako ma³e 

99 osób uzna³o, ¿e ich szanse na znalezienie pracy s¹ du¿e

65 osób uwa¿a³o, ¿e brak kwalifikacji 
zawodowych stanowi barierê na rynku pracy

29 osób uzna³o, ¿e zdoby³o now¹, specjalistyczn¹ wiedzê

49 osób chcia³o odkryæ swoje mocne i s³abe strony 35 osób odkry³o w sobie nowe umiejêtnoœci
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Cechy,  które uczestnicy projektu
chcieliby rozwin¹æ

Przed rozpoczêciem projektu beneficjenci chcieli rozwin¹æ w sobie takie 

cechy jak: umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów, zaanga¿owanie            

w to co robi¹ oraz odkrycie swoich mocnych i s³abych stron. Po zakoñczeniu 

udzia³u w projekcie uznali, ¿e poprawie uleg³y: pewnoœæ siebie w kon-

taktach z innymi ludŸmi, zaanga¿owanie w wykonywane zajêcia, ogólnie  

lepsze  samopoczucie.
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Osobiste cechy, rozwiniête dziêki
udzia³owi w projekcie

Warta podkreœlenia jest p³ynna realizacja za³o¿onych w projekcie dzia³añ. 

Wœród uczestników da³o siê zauwa¿yæ spore zmiany. Z apatycznych i bier-

nych stali siê odpowiedzialnymi i punktualnymi ludŸmi. Zauwa¿alna sta³a  

siê równie¿ poprawa stosunków interpersonalnych, zawi¹zywa³y siê nowe 

znajomoœci i przyjaŸnie.

100% BO (Benficjentów Ostatecznych) projektu, czyli 100 osób, przesz³o 

kilkudniowe warsztaty psychologiczno-doradczo-prawne,

100% BO skorzysta³o z indywidualnych porad z doradc¹ zawodowym,   

czego efektem koñcowym by³o powstanie 100 indywidualnych planów 

dzia³ania,

Ponad 80% BO uzyska³o certyfikaty, dyplomy i zaœwiadczenia ukoñczenia 

ró¿nego rodzaju szkoleñ i kursów zawodowych, które umo¿liwi³y im 

podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, dziêki czemu stali siê 

bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy,

6 BO dziêki uczestnictwu w projekcie podjê³o naukê lub znowu j¹ 

kontynuuje,

Wymierne efekty projektu to:
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opracowa³ Maciej Wojciechowski

asystent koordynatora projektu 

Ukoñczenie przez 30-letni¹ matkê szkolenia zawodowego „Opiekun osób 

starszych i niepe³nosprawnych z masa¿em klasycznym” oraz przywrócenie 

jej w dniu 29.04.2010 r. na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Kêt-

rzynie w³adzy rodzicielskiej nad siedmioletnim dzieckiem. Wczeœniej 

d³ugotrwale bezrobotna kobieta z wykszta³ceniem podstawowym odby³a 

4-letni¹ karê pozbawienia wolnoœci. 

Ukoñczenie szkolenia zawodowego „Technolog robót wykoñczeniowych” 

przez 28-letniego samotnego mê¿czyznê z wykszta³ceniem zawodowym, 

ograniczonego we w³adzy rodzicielskiej nad trojgiem dzieci. Od 22 listo-

pada 1999 roku d³ugotrwale bezrobotny. Do czasu wziêcia udzia³u w pro-

jekcie nadu¿ywaj¹cy alkoholu. Obecnie mieszka wraz z rodzicami, pomaga 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego i pracach przydomowych.

Ukoñczenie szkolenia zawodowego „Opiekun osób starszych i niepe³no-

sprawnych z masa¿em klasycznym” przez 35-letni¹, d³ugotrwale bezro-

botn¹ kobietê, ograniczon¹ we w³adzy rodzicielskiej nad piêciorgiem dzieci, 

która obecnie regularnie utrzymuje z nimi kontakt na spotkaniach w sie-

dzibie PCPR. Beneficjentka posiada wykszta³cenie podstawowe niepe³ne.

Ukoñczenie szkolenia zawodowego „Technolog robót wykoñczeniowych” 

przez 46-letniego mê¿czyznê, ograniczonego we w³adzy rodzicielskiej nad 

trojgiem dzieci. Posiada wykszta³cenie zawodowe. Od 1995 roku zare-

jestrowany w Powiatowym Urzêdzie Pracy, w ewidencji osób bezro-

botnych. Ma sk³onnoœci do nadu¿ywania alkoholu. Regularnie utrzymuje 

kontakt z dzieæmi na spotkaniach w siedzibie PCPR.

opracowa³a Ma³gorzata Wo³osowska

asystent  œrodowiskowy w powiecie kêtrzyñskim

Do szczególnych osi¹gniêæ zwi¹zanych z realizacj¹ 
projektu zaliczyæ mo¿na:

22 osoby ukoñczy³y warsztaty z doradztwa zawodowego oraz warsztaty 

psychologiczne,

4 osoby zrezygnowa³y z dalszego udzia³u w projekcie,

W czasie trwania projektu 15 osób podjê³o pracê, odbywa sta¿ lub zosta³o 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i subsydiowanych. W 3 mie-

si¹ce po zakoñczeniu programu takich osób powinno byæ jeszcze wiêcej,

Wszystkie za³o¿enia projektu zosta³y zrealizowane i kilkukrotnie 

przekroczone (za³o¿enia by³y na poziomie 30-40%).

Do projektu przyst¹pi³o 24 rodziców biologicznych 
z terenu powiatu kêtrzyñskiego, z tego:

RAPORT KOÑCOWY

cmyk



13 osób ukoñczy³o warsztaty z doradztwa zawodowego oraz warsztaty 

psychologiczne,

6 osób zrezygnowa³o z dalszego udzia³u w projekcie.

Ukoñczenie kursu prawa jazdy i podjêcie pracy w charakterze kierowcy,        

w firmie zajmuj¹cej siê udzielaniem pomocy drogowej przez 50-letniego, 

niepe³nosprawnego mê¿czyznê z wykszta³ceniem podstawowym. 

Realizowa³ plan pracy z rodzin¹ naturaln¹, dziêki czemu jego dziecko 

przebywaj¹ce w rodzinie zastêpczej powróci³o do rodziny naturalnej. 

Ukoñczenie kursu prawa jazdy przez 23-letni¹ kobietê z wykszta³ceniem 

ponadgimnazjalnym, której  dziecko przebywa w rodzinie zastêpczej. 

Realizuje plan pracy z rodzin¹ naturaln¹ na rzecz powrotu dziecka do 

rodziny.

Do projektu przyst¹pi³o 13 rodziców biologicznych 
z terenu powiatu mr¹gowskiego, z tego:

Do szczególnych osi¹gniêæ zwi¹zanych z realizacj¹ 
projektu zaliczyæ mo¿na:

opracowa³a Bo¿ena Kulikowska

asystent œrodowiskowy w powiecie mr¹gowskim

Z pomocy oferowanej w ramach infolinii skorzysta³y ogó³em 204 osoby
 
Z pomocy w formie infolinii oferowanej w ramach projektu „Lepszy start” 

zdecydowanie czêœciej korzysta³y kobiety ni¿ mê¿czyŸni.

Podstawowe problemy kobiet

Trudnoœci zwi¹zane z poszukiwaniem pracy

Dzwoni¹ce na infoliniê kobiety wskazywa³y najczêœciej na trudnoœci w po-

godzeniu poszukiwania zatrudnienia i etatowej pracy z opiek¹ nad dzieæmi. 

U czêœci matek problem udawa³o siê rozwi¹zaæ, wskazuj¹c im rozwi¹zania 

polegaj¹ce np. na okreœleniu sposobu organizacji opieki b¹dŸ na prze-

analizowaniu sytuacji rodzinnej, dziêki czemu mo¿liwe by³o wytypowanie 

cz³onka rodziny, który by³by w stanie zaj¹æ siê dzieæmi. Wyst¹pienie tego 

problemu by³o w du¿ej mierze spowodowane faktem, i¿ beneficjenci 

charakteryzowali siê wysokim stopniem niezaradnoœci ¿yciowej.

U drugiej czêœci kobiet problem zorganizowania odpowiedniej opieki mia³ 

swoje Ÿród³o w lêku przed pozostawieniem dzieci  pod opiek¹ innej osoby. 

To zachowanie mia³o nie tylko pod³o¿e emocjonalne, ale zwi¹zane by³o         

z przykrymi doœwiadczeniami kobiet z przesz³oœci.
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Problem alkoholowy i przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Obawa o zwi¹zek

Alkoholizm partnerów oraz wystêpowanie przemocy w rodzinie 

powodowa³y, ¿e kobiety nie by³y w stanie podj¹æ dzia³añ 

zmierzaj¹cych do zmiany swojej sytuacji  pomimo wykazywania chêci 

takiej zmiany.

Problem alkoholowy partnerów mia³ wp³yw na aktywnoœæ zawodow¹ 

kobiet. Kobiety obawia³y siê tego, i¿ w trakcie ich nieobecnoœci 

wynikaj¹cej z uczestnictwa w zajêciach lub wyjœcia do pracy partner 

zacznie nadu¿ywaæ alkoholu. Ba³y siê równie¿ o to, ¿e poprawa 

sytuacji materialnej rodziny przyniesie podobny efekt.

Kobiety skar¿y³y siê, ¿e ich udzia³ w zajêciach aktywizuj¹cych 

zawodowo powodowa³ natê¿enie przemocy ze strony partnerów, 

którzy w ten sposób reagowali na próby podjêcia przez kobiety pracy.

Wa¿n¹ czêœæ rozmów z psychologiem stanowi³y telefony na temat 

niepewnoœci dotycz¹cej trwa³oœci zwi¹zku w jakim znajdowa³y siê 

dzwoni¹ce kobiety. ̄ yj¹c w konkubinacie, ba³y siê utarty partnera, nie 

radzi³y sobie z uczuciem zazdroœci.

 Podstawowe problemy mê¿czyzn:

Problem z utrzymaniem zatrudnienia, trwonienie swojego dorobku, presja 

¿on zwi¹zana z niskimi zarobkami, przemoc psychiczna ze strony partnerek. 

Pierwotnym problemem mê¿czyzn korzystaj¹cych z porad psychologa by³ 

jednak problem alkoholowy.

Do ka¿dego takiego problemu psycholog podchodzi³ bardzo ostro¿nie i in-

dywidualnie. Poza wskazywaniem osobom dzwoni¹cym konkretnych 

rozwi¹zañ lub porad, które osoby te same mog³y wcieliæ w ¿ycie, wskazywa³ 

równie¿ miejsca, w których mo¿na uzyskaæ pomoc.

opracowa³a Z. Baczyñska-Sielaczek

specjalista ds. rozliczeñ i monitoringu na podstawie 

rozmowy z Marzen¹ £otys - psychologiem
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Porady prawne udzielane w ramach infolinii projektu „Lepszy Start” 

dotyczy³y przede wszystkim tematyki zwi¹zanej z prawem cywilnym 

(materialnym i proceduralnym), rodzinnym i opiekuñczym, karnym 

(materialnym i procesowym) oraz administracyjnym. Poruszane by³y tak¿e 

problemy zwi¹zane z treœci¹ ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U z 1994r. Nr 111, poz. 535).

Zagadnienia z zakresu prawa cywilnego budz¹ce szczególne zainte-

resowanie ze strony osób korzystaj¹cych z infolinii to:

ubezw³asnowolnienie – zarówno ca³kowite jak i czêœciowe, zasady 

orzekania i procedura zwi¹zana ze stosowaniem w/w instytucji,

problematyka zwi¹zana z nastêpstwami prawnymi niewykonania 

zobowi¹zañ, w tym zasady wypowiadania umów oraz dochodzenia 

roszczeñ maj¹tkowych z nimi zwi¹zanych (w tym terminy przedawnienia 

takich roszczeñ),

kwestie zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ za d³ugi, w tym zasady postê-

powania egzekucyjnego, uprawnienia przys³uguj¹ce d³u¿nikowi w toku 

postêpowania egzekucyjnego, zasady dzia³ania komornika s¹dowego, 

uprawnienia do zaskar¿ania orzeczeñ zapad³ych w ramach postêpowania 

 Porady prawne

egzekucyjnego, uprawnienia firm windykacyjnych oraz mo¿liwoœæ 

zg³aszania w³aœciwym organom pañstwowym skarg zwi¹zanych z ich 

dzia³alnoœci¹

prawo spadkowe, w tym zasady dziedziczenia ustawowego i testamen-

towego, instytucja zachowku, dzia³ spadku oraz problematyka zwi¹zana      

z d³ugami spadkowymi. W ramach problematyki zwi¹zanej z prawem 

rodzinnym i opiekuñczym najwiêksze zainteresowanie wzbudza³y kwestie 

zwi¹zane z regulacjami dotycz¹cymi rozwodów (w tym kwestie rozwodu 

z winy jednej ze stron) i separacji, zasad ich orzekania oraz procedur¹ 

reguluj¹c¹ postêpowanie w tych sprawach. 

Wiele pytañ dotyczy³o tak¿e obowi¹zku alimentacyjnego, w szczególnoœci 

zasad zas¹dzania alimentów. 

Kolejna grupa problemów dotyczy³a podzia³u maj¹tku wspólnego 

oraz mo¿liwoœci ustanowienia rozdzielnoœci maj¹tkowej, w tym rozdziel-

noœci maj¹tkowej z moc¹ wsteczn¹.
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W sferze zagadnieñ administracyjno-prawnych osoby korzystaj¹ce z info-

linii zainteresowane by³y przede wszystkim zasadami oraz podstawami 

zaskar¿ania decyzji administracyjnych, mo¿liwoœci¹ zaskar¿ania bezczyn-

noœci organu administracji publicznej, a tak¿e zasadami wydawania 

ró¿nego rodzaju zaœwiadczeñ administracyjnych.

W ramach problematyki zwi¹zanej z prawem karnym wiele porad dotyczy³o 

spraw zwi¹zanych z przestêpstwami:

przeciwko mieniu – g³ównie kradzie¿ i rozbój oraz oszustwo 

przeciwko rodzinie i opiece – fizyczne lub psychiczne znêcanie siê, 

uchylanie siê od alimentów 

przeciwko wolnoœci – groŸba karalna 

przeciwko czci i nietykalnoœci cielesnej – znies³awienie, zniewaga oraz 

naruszenie nietykalnoœci 

W ramach porad z zakresu prawa karnego udzielane by³y tak¿e informacje 

na tematy zwi¹zane z zasadami prowadzenia postêpowañ przygoto-

wawczych przez policjê i prokuraturê, a tak¿e zasadami rz¹dz¹cymi 

postêpowaniem przed s¹dem oraz uprawnieniami s³u¿¹cymi stronom 

takich postêpowañ, okreœlonymi w kodeksie postêpowania karnego.

Du¿e zainteresowanie ze strony korzystaj¹cych z infolinii budzi³o 

zagadnienie leczenia psychiatrycznego bez zgody osoby chorej, regulowane 

przez ustawê o ochronie zdrowia psychicznego. Porady dotyczy³y zasad 

wystêpowania do s¹du opiekuñczego o wyra¿enie zgody na leczenie 

chorego wbrew jego woli oraz procedury postêpowania w tego rodzaju 

sprawach. Porady obejmowa³y tak¿e zagadnienia zwi¹zane z umiesz-

czeniem w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej, która postêpowaniem 

swoim sprowadza bezpoœrednie zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia swojego 

albo innych osób.

opracowa³ Krzysztof Izdebski

prawnik
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Projekt „Lepszy start – kompleksowe wsparcie dla osób d³ugotrwale 

bezrobotnych z powiatu kêtrzyñskiego i mr¹gowskiego”, zrealizowany        

w latach 2009-2010 zakoñczy³ siê sukcesem. Skierowany by³ do specy-

ficznej grupy beneficjentów: osób d³ugotrwale bezrobotnych w wiêkszoœci 

z wykszta³ceniem podstawowym lub niepe³nym podstawowym z powiatów 

kêtrzyñskiego i mr¹gowskiego. Wiêkszoœæ z osób zamieszkuje tereny 

wiejskie (67 osób). Na 100 osób uczestnicz¹cych w projekcie 15 osób 

uzyska³o zatrudnienie, w tym 8 zamieszka³ych na terenach wiejskich.

Projekt realizowany by³ w partnerstwie. Liderem by³a organizacja poza-

rz¹dowa – Fundacja Stabilo, partnerami – Powiatowe Urzêdy Pracy oraz 

Powiatowe Centra Pomocy rodzinie w Kêtrzynie i Mr¹gowie. W³aœnie dziêki 

tak rozbudowanemu partnerstwu uda³o siê z sukcesem zrealizowaæ 

projekt. 
Projekt „Lepszy start” jest kolejnym projektem realizowanym        

w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki przez Fundacjê Stabilo    

w oparciu o autorsk¹ metodologiê pracy z osobami d³ugotrwale 

bezrobotnymi. Metody wsparcia s¹ rozwijane i dopracowywane z ka¿dym 

projektem oraz dostosowywane do warunków i specyfiki regionu. 

Podsumowanie 

Wszystkie dzia³ania za³o¿one w projekcie zosta³y zrealizowane zgodnie   

z harmonogramem. Nie napotkano wiêkszych problemów w trakcie 

realizacji dzia³añ.

Projekt spe³ni³ oczekiwania beneficjentów oraz prowadz¹cych poszcze-

gólne zadania. Wspó³praca z Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ – Regionalnym 

Oœrodkiem Polityki Spo³ecznej przebiega³a w sposób profesjonalny i zgodny.

W drugiej po³owie roku 2010 Fundacja Stabilo rozpocznie realizacjê 

dwóch kolejnych projektów na terenie województwa Warmiñsko-

Mazurskiego: „Lepszy Start II” w powiecie kêtrzyñskim  oraz   „Twoja droga 

do pracy” w powiecie wêgorzewskim.

Najwa¿niejszymi dzia³aniami w projekcie by³y:

warsztaty doradczo - psychologiczne,

warsztaty doradczo-zawodowe ,

poradnictwo indywidualne prawne,

tworzenie indywidualnych planów dzia³ania 

przez doradców zawodowych,

regularne diagnozowanie potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy,

wprowadzenie bonu szkoleniowego, 

wizyta studyjna (m.in. promocja ekonomii spo³ecznej).
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