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Nazwa Projektu: 

"Zwiększamy kwalifikacje na rzecz aktywnej integracji"!  

Wsparcie społeczne i zawodowe mieszkańców powiatu ostrołęckiego. 

 

Nazwa rezultatu: 

Empatia – model lokalny  

 

Numer: 

A 0010 

 

Nazwa:  

Lokalna Pracownia Aktywności jako model aktywizacji środowisk lokalnych. 

 

 

 Empatia to model lokalny wypracowany jako rezultat projektu „Empatia” służący do 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. 

 Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. jako Beneficjent 

projektu: "Zwiększamy kwalifikacje na rzecz aktywnej integracji"! Wsparcie społeczne  

i zawodowe mieszkańców powiatu ostrołęckiego oraz Partner Lokalna Grupa Działania 

„Zaścianek Mazowsza” dostrzegli pilną potrzeba działania na rzecz osób bezrobotnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny wiejskie powiatu 

ostrołęckiego. Podczas spotkań ze społecznością lokalną zauważono, że osobom tym trudniej 

jest zmienić mentalność i sposób myślenia, przezwyciężyć złe nawyki, przełamać bierność 

społeczną i zawodową, tak, aby zintegrować się z otoczeniem czy dostosować się do rynku 
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pracy. Konsultacje dokonane na terenie powiatu ostrołęckiego, poprzedzające 

przygotowanie Projektu potwierdziły, że powyższa grupa wymaga szczególnego wsparcia. 

Podczas spotkań, mieszkańcy powiatu, zgłaszali pilną potrzebę wsparcia w poruszaniu się po 

rynku pracy, pomocy przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmów 

kwalifikacyjnych oraz zdobycia dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do poruszania się po 

lokalnym rynku pracy.  

 Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej opracowano Projekt, w którym 

osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznych, zamieszkałe na terenach wiejskich 

powiatu ostrołęckiego, otrzymały kompleksowe wsparcie: warsztaty trenujące umiejętności 

psychospołeczne oraz specjalistyczne szkolenia. 

 W ramach Projektu powstała Lokalnej Pracowni Aktywności jako model lokalny 

wypracowany na podstawie zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL Empatia, nr A0010 - 

poprawa sytuacji bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy.  

 Lokalna Pracownia Aktywności działała na rzecz walki z wykluczeniem społecznym 

osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego. Osobom bezrobotnym zostały 

udostępnione narzędzia ułatwiające aktywne poszukiwanie pracy, m.in. komputer, Internet, 

drukarkę, telefon. Dostępna była prasa lokalna z aktualnymi ogłoszeniami o pracę. 

Uczestnicy Projektu korzystali również z bezpośredniej pomocy wolontariusza, który 

pomagał bezrobotnym w obsłudze komputera, podsuszaniu się po Internecie, wyszukiwania 

ofert pracy, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych takich jak CV czy list motywacyjny.  

 Realizacja Projektu wpłynęła na poprawę poziomu aktywności społecznej  

i zawodowej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Po analizie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych na rozpoczęcie i zakończenie Projektu, 

można stwierdzić, że w Uczestnikach Projektu: społeczność lokalna – osoby bezrobotne, 

zagrożone wykluczeniem społecznym dzięki uczestnictwu w Projekcie w którym 

wykorzystano model Empatia i stworzono Lokalną Pracownie Aktywności oraz objęto 

warsztatami i szkoleniami, nastąpiły niebywałe zmiany w zakresie kompetencji 

psychospołecznych, zawodowych, motywacji, wiary we własne siły oraz możliwości. 

 Uczestnicy na koniec Projektu stwierdzili, że mają chęć, energię i motywację do 

odwiedzania pracodawców i samodzielnego poszukiwania pracy, są w stanie samodzielnie  
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i skutecznie radzić sobie z poszukiwaniem pracy. Nabyli również umiejętności przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych oraz  narzędzi ułatwiających aktywne poszukiwanie pracy oraz 

zwiększyła się ich samoocena i poczucie pewności na rozmowach z pracodawcami.  

 Budujące jest również to, że osoby bezrobotne korzystające ze wsparcia w ramach 

Projektu, stwierdziły, że uczestnictwo w nim jest dla nich szansą na poprawę sytuacji  

na rynku pracy i pozwoli im uzyskać zatrudnienie. 

 Model ten idealnie sprawdza się w społeczności lokalnej z obszarów wiejskich, 

ponieważ osoby te mają trudny dostęp do wsparcia w poszukiwania zatrudnienia. Często nie 

mają dostępu do komputera czy Internetu, nie umieją korzystać z narzędzi ułatwiających 

aktywne poszukiwanie pracy bądź nie mają środków na telefony do potencjalnych 

pracodawców. Lokalna Pracownia Aktywności jest dla nich bardzo dobrym rozwiązaniem 

również dzięki bezpośredniemu wsparciu wolontariuszy tam pracujących, którzy pomogą w 

przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, zmotywują do poszukiwania pracy oraz wesprą 

w sytuacjach trudnych. 

 Beneficjenci: Inicjatorem wdrożenia modelu Empatia mogą być wszystkie instytucje 

działające na rzecz osób bezrobotnych, tj. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy 

Społecznej, Urzędy Miast, Gmin, Starostwa, Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorstwa. 

 Odbiorcy: Społeczność lokalna – osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem 

społecznym.  
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