CZ£OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Tytu³ projektu:
„Rozwój Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia
i Spójnoœci Spo³ecznej
w Powiecie Wejherowskim.”

Dzia³ania:

Grupy Docelowe:
Projekt jest skierowany do instytucji
pomocy i integracji spo³ecznych, ich pracowników
oraz partnerów spo³ecznych i gospodarczych.
Wy b ó r g r u p y d o c e l o w e j w y n i k a z e
zidentyfikowanego problemu tzn. braku
wspó³pracy i koordynacji dzia³añ miêdzy
instytucjami dzia³aj¹cymi w sferze zatrudnienia
i spójnoœci spo³ecznej.
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2) wzmocnienie koordynacji dzia³añ i wspó³pracy
(wymiany informacji) na rzecz aktywnoœci
zawodowej na terenie powiatu wejherowskiego;
3) zaprogramowanie wspólnych dzia³añ w obszarze
zatrudnienia i spójnoœci spo³ecznej oraz wsparcie
lokalnych podmiotów w zakresie programowania
i realizacji dzia³añ rozwojowych;
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1) zwiêkszenie dostêpnoœci do informacji w zakresie
programowania i dzia³añ rozwojowych oraz
mo¿liwoœciach pozyskiwania œrodków z EFS;
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Celem g³ównym niniejszego projektu jest
rozwój dialogu, partnerstwa publicznospo³ecznego i wspó³pracy na rzecz rozwoju
zasobów ludzkich w Powiecie Wejherowskim
poprzez realizacjê nastêpuj¹cych celów
szczegó³owych:
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Logo Partnerstwa:

Has³o Partnerstwa:

„Razem mo¿na wiêcej”

W ramach projektu przewiduje siê nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. Utworzenie i prowadzenie biura
partnerstwa - Biuro utworzono w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie w Wydziale
Rozwoju i Programów Europejskich.
2. Przygotowanie do pracy partnerstwa
polegaj¹ce m.in. na analizie zadañ i wydatków
poszczególnych podmiotów w zakresie
zatrudnienia i pomocy spo³ecznej w celu go
dzia³ania podmiotów zaanga¿owanych
w partnerstwo na podstawie przeprowadzonej
analizy.
3. Organizacja spotkañ partnerskich organizacja 2 wyjazdów szkoleniowointegracyjnych przedstawicieli partnerów oraz
potencjalnych partnerów maj¹ce na celu
wypracowanie wspólnych planów
rozwojowych.
4. Przeprowadzenie akcji promocyjnej na
temat zintegrowanych dzia³añ oraz
partnerstwa.
5. Zorganizowanie konferencji
podsumowuj¹cej (prezentacja wyników
wspó³pracy, podpisanie umów partnerskich).
6. Ewaluacja projektu - ocena projektu
w kontekœcie osi¹gniêcia zak³adanego poziomu
jakoœci rezultatów projektu i skutecznoœci
prowadzonych dzia³añ promocyjnych.

Powsta³e rezultaty i produkty:
1. Powstanie biura Partnerstwa.
2. Pozyskanie 9 nowych partnerów.
3. Zorganizowanie 22 specjalistycznych szkoleñ dla Partnerstwa.
4. Wypracowanie i z³o¿enie w Partnerstwie 2 wniosków
aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki 2007-2013:
1) „CIS w Bojanie dla Powiatu” - Dzia³anie 7.2, Wartoœæ
projektu 999.962 z³, Partnerzy: Fundacja „Szczêœliwa Rodzina
im. Œw. Faustyny Kowalskiej, Powiat Wejherowski, Powiatowy
Urz¹d Pracy w Wejherowie, Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Redzie i w Rumi, Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Gniewinie, Lini i Luzinie.
Przedmiot i cel projektu:
Przeciwdzia³anie spo³ecznemu i zawodowemu wykluczeniu
40 osób d³ugotrwale bezrobotnych i wzmocnienie sektora
ekonomii spo³ecznej poprzez funkcjonowanie Centrum Integracji
Spo³ecznej (pierwszego w Powiecie Wejherowskim);
planowana realizacja: styczeñ 2010 - paŸdziernik 2011.
Fundacja „Szczêœliwa Rodzina”
im. Œw. Faustyny Kowalskiej
z siedzib¹ w Bojanie
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Rumi
Gmina Miasta Redy
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Redzie
Gmina Gniewino
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Gniewinie
Gmina Luzino
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Luzinie
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Lini

2) „B¹dŸ swym pracodawc¹ - za³ó¿ w³asny biznes” Dzia³anie 6.2, Wartoœæ projektu: 2.786.660 z³, Partnerzy:
Powiat Wejherowski i wszystkie Miasta oraz Gminy z terenu
powiatu wejherowskiego; wsparcie merytoryczne i patronat:
Regionalna Izba Przemys³owo-Handlowa w Wejherowie,
Powiatowy Cech Rzemios³ Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw
- Zwi¹zek Pracodawców w Wejherowie.
Przedmiot i cel projektu:
Wsparcie i promocja przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia,
w tym udzielenie wsparcia 105 osobom na rozwój
przedsiêbiorczoœci w po³¹czeniu ze szkoleniem z zakresu
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej; wysokoœæ wsparcia:
8 do 40 tys. z³; planowana realizacja:
grudzieñ 2009 - grudzieñ 2011.
Przewidywany termin rozstrzygniêcia konkursów
do listopada 2009 roku.

