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REALIZACJA VII EDYCJI PROJEKTU "AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"

    Projekt systemowy „Aktywność to szansa na przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Działania  7.1  Rozwój  i
upowszechnienie aktywnej  integracji,  Poddziałania  7.1.1 Rozwój  i  upowszechnianie aktywnej  integracji  przez ośrodki  pomocy
społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    Ośrodek Pomocy Społecznej  w Siewierzu w okresie od kwietnia do maja br.  ogłosił  następujące zapytania ofertowe: na
organizację i przeprowadzenie: animacji lokalnej, warsztatów terapii uzależnień, warsztatów rozwoju osobistego, spotkań z liderem
KIS, na dostawę materiałów promocyjnych - ulotek w ramach projektu, na świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu w
trakcie realizacji zajęć aktywnej integracji, na organizację i przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu. W
ramach ogłoszonych zapytań ofertowych na realizację działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu dokonano
wyboru najkorzystniejszych ofert  w ramach zamówień publicznych.  W związku z  powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej  w
Siewierzu podpisał umowy z wykonawcami wyłonionymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dot.:

realizacji części działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu tj. animacji lokalnej, warsztat ów terapii uzależnień,■

warsztatów rozwoju osobistego, spotkań z liderem KIS (PHU APUS Robert Meller z siedzibą w Częstochowie, ul. Gruszowa 9),
dostawy materiałów promocyjnych w ramach projektu (ulotek - Spółdzielnia Socjalna „MIXGRAF Studio Reklamy” z siedzibą:■

Wydminy, ul. Suwalska 11/1 ),
organizacji i przeprowadzenia kursu podstawowej obsługi komputera i Internetu (Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński z■

siedzibą: Częstochowa 42-200, ul. Grzybowiska 58),
świadczenia usług cateringu dla uczestników projektu w trakcie realizacji zajęć aktywnej integracji (Przedsiębiorstwo■

Wielobranżowe „OLIMPUS” Joanna Cygan z siedzibą w Siewierzu, ul. Rynek 18).

? W ramach projektu z uczestnikami projektu zawarte zostały kontrakty socjalne, określające sposób współdziałania z pracownikiem
socjalnym w celu poprawy jakości życia uczestników poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno - zawodowego.
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