
 

        Projekt pt. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa 

socjalnego” – edycja 2015 przewiduje realizację 3 kompatybilnych modułów:  

1. Cykl edukacyjno- szkoleniowy dla uczestników projektu odbywający się w ramach 

Klubu Integracji Społecznej - dalej KIS funkcjonującym w strukturach MOPS,   

2. Poprawa warunków mieszkaniowych uczestników projektu– zasobu mieszkaniowego 

gminy,  

3. Usamodzielnienie ekonomiczne uczestników projektu. Projekt będzie trwał od 

01.06.2015r. do 31.10.2016r.                 

       W ramach projektu w 2015r. przewidujemy rekrutację uczestników oraz realizacje bloku 

szkoleniowego w KIS, natomiast w 2016r. wykonanie prac remontowych w mieszkaniach 

komunalnych/socjalnych uczestników projektu. W tym celu zostało zawarte porozumienie 

pomiędzy gminą a starostą na przeprowadzenie programu rynku pracy i objęcie 15 

uczestników projektu programem prac społecznie użytecznych. 

Moduł I. Po przeprowadzeniu procesu rekrutacji i podpisaniu kontraktów socjalnych 

uczestnicy przeszli ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w KIS. W ramach tej ścieżki 

odbyli: 

- kurs bhp i  kurs pracownika remontów z elementami elektryki (teoria i praktyka – 

200godzin) (w ramach kursu został omówiony również dział dotyczący 

porządkowania pomieszczeń po wykonaniu remontów oraz terenów wokół 

pomieszczeń). 

 

Moduł II. Poprawa warunków mieszkaniowych uczestników projektu– zasobu 

mieszkaniowego gminy realizowany w 2016r.  

Osoby przeszkolone w KIS w 2015r. w ramach programu prac społecznie użytecznych 

w 2016r. podzieliły na grupy i samodzielnie wykonują prace remontowe w lokalach, 

w których mieszkają. W tym celu w  2015r. zostały zakupione materiały, narzędzia i 

sprzęt techniczny oraz środki bhp, które będą wykorzystane w programie prac 

społecznie  użytecznych. Uczestnicy będą wykonywali następujące prace:  

1. wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej zewnętrznej, 

2. posadzki, tynki, malowanie ścian 

3. poprawa instalacji elektrycznej  

4. położenie paneli podłogowych 

5. instalacja zakupionych kuchenek, sanitariatów 

6. prace porządkowe. 

 

Moduł III. Usamodzielnienie ekonomiczne uczestników projektu – zrealizowany w 2015r. 

 

W ramach Klubu Integracji Społecznej w 2015r. uczestnicy projektu brali udział w: 

 

-szkoleniu z zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej oraz własnej działalności 

gospodarczej (30godzin) 

- cyklu 4 spotkań z pracodawcami z branży remontowo – budowlanej 

- spotkanie z przedstawicielem PUP w Kraśniku o tematyce zatrudnienia wspieranego 

po zakończeniu  ścieżki wsparcia w KIS.  
 



 


