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INFORMACJE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku
realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

RADZĘ SOBIE
aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących
z terenu Gminy Pomiechówek
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem, którego celem jest wzmocnienie ich szans na rynku pracy
oraz zwiększenie motywacji do wprowadzania zmian w dotychczasowym stylu życia i przezwyciężania indywidualnych barier.
Służą temu różne formy warsztatów i szkoleń, w których beneficjenci wezmą udział bezpłatnie, m.in. :
•
•
•
•
•
•
•

warsztaty umiejętności psychospołecznych
indywidualne poradnictwo psychologiczne
grupa wsparcia
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
indywidualne doradztwo zawodowe
warsztaty autoprezentacji i wizażu
szkolenia zawodowe
W projekcie wezmą udział osoby bezrobotne lub niepracujące,
w wieku aktywności zawodowej,
korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1.

Weź udział w projekcie!
Informacje i zgłoszenia:

Wykorzystaj swoją szansę!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku
05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51

tel. 022 785 45 19

Zasady przekazywania Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej
w ramach unijnego programu PEAD
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku informuje, że dystrybucją
produktów żywnościowych zajmują się
głównie organizacje CARITAS, PCK,
Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ustalił
jednolite zasady przekazywania żywności:
Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy:
− dla osoby samotnie gospodarującej
jest to 715,50 złotych;
− dla jednego członka rodziny jest
to 526,50 złotych.
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Przy przekroczeniu kryterium pomoc może być przyznana w szczególnych
przypadkach, takich jak: ciężka choroba,
niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, ubóstwo, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku ma podpisaną umowę z PCK
Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze
Mazowieckim, w ramach której otrzymuje żywność, z której korzystają klienci
Ośrodka Pomocy.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że obecnie w ramach pro-

gramu PEAD żywność przekazują sołtysi
wsi: Błędowo, Błędówko, Czarnowo,
Nowy Modlin, Pomiechowo, Wola Błędowska. Zasadą jest sporządzanie przez
nich list osób, które kwalifikują się
do korzystania ze wsparcia w ramach
Programu. Listy akceptuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zasadą jest również, że osoba może
skorzystać z pomocy tylko z jednego źródła, tzn. z Ośrodka Pomocy Społecznej,
od sołtysa lub bezpośrednio z PCK
z Nowego Dworu Mazowieckiego.
(OPS)
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