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Gmina Korczew o pow. ogólnej 10492 ha, na której znajduje sie 16 wsi o łącznej
liczbie ludności, 3084 z których na koniec 2008r., wieku aktywności zawodowej było
1031 mężczyzn oraz 781 kobiet. Gmina Korczew charakteryzuje się dużą ilością
małych gospodarstw rolnych. Z każdym rokiem z powodu nieopłacalności staje się
coraz bardziej zauważalne odchodzenie od tej tradycyjnej formy gospodarowania,
mieszkańcy coraz częściej wyjeżdżają poza teren naszej gminy, a nawet poza granice
kraju z nadzieją na lepszą pracę, lepsze zarobki i na lepsze życie. W gminie Korczew
jest niewielu przedsiębiorców, którzy mogą stać się potencjalnymi pracodawcami,
dlatego mieszkańcy w zdecydowanej większości muszą szukać zatrudnienia poza
terenem gminy gł. w okolicznych miastach. Niestety wiąże się to z wieloma
utrudnieniami, wśród których obok dużej konkurencji na poza lokalnym rynku pracy,
braku odpowiednich kwalifikacji czy brakach w wykształceniu jest duża odległość (np.
najbliższe miasto Siedlce leży w odległości 34 km od Korczewa). Sytuacja jest
jeszcze trudniejsza dla mieszkańców, którzy mieszkają we wsiach rozproszonych po
najdalszych zakątkach naszej gminy, z których nie ma bezpośredniego połączenia
autobusowego z miastem, a nawet połączenie autobusowe z Korczewem jest bardzo
utrudnione. Sytuacja jest tym trudniejsza dla tych osób poszukujących pracy, które
nie posiadają własnego środka lokomocji bądź prawa jazdy.
Te i inne czynniki w sposób poważny przyczyniają się do pozostawania bez
zatrudnienia, co bardzo widoczne jest w udzielanej pomocy finansowej przez tut.
Ośrodek, do którego w 2008 roku zwróciło się 140 rodzin o liczbie osób w rodzinie
594, z tego z problemem bezrobocia, którym udzielono wsparcia finansowego w tym
czasie borykało się 58 rodzin. W tym samym czasie w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Siedlcach było zarejestrowanych 125 osób bezrobotnych z terenu gminy Korczew
jednak liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu osób pozostających bez
pracy, gdyż wiele osób nie jest w tym Urzędzie zarejestrowanych, lub osoby mimo
statusu zatrudnienia np. rolnicy nie pracują gdyż praca we własnym gospodarstwie
rolnym nie jest opłacalna, a w związku z tym, iż posiadają gospodarstwo nie mogą
zarejestrować się w PUP.

Cel główny naszego projektu, który chcemy osiągnąć to podniesienie
kwalifikacji zawodowych tych osób. Będzie to proces trudny wymagający podjęcia
wielu działań. Bardzo ważna jest chęć współpracy potencjalnych uczestników i
sprecyzowanie ich oczekiwań względem zmiany swojego dotychczasowego położenia.
Wszystkie wymienione wyżej czynniki w sposób znaczny przyczyniają się do bierności
zawodowej, obniżenia samooceny, wiary we własne siły i możliwości, a także bardzo
często do uzależnienia od pomocy finansowej ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej.
W związku z powyższymi problemami przy realizacji celu głównego należy zrealizować
szereg celów szczegółowych, w których realizacji pomoże zastosowanie narzędzia,
jakim jest kontrakt socjalny, który będzie spisany przez pracownika socjalnego
zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu z każdym z uczestników oraz
zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Ważniejsze cele szczegółowe, które
zechcemy osiągnąć to:
1) podwyższenie wiary we własne siły i możliwości
2) podniesienie poczucia własnej wartości i skuteczności
3) podniesienie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych
4) nabycie umiejętności przydatnych w życiu i przyszłej pracy
Podobnie jak w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Korczew na lata 2008-2015 jednym z pośrednich celów niniejszego projektu jest
ograniczenie występowania bezrobocia wśród mieszkańców.
Realizacja celu nadrzędnego jest zgodna z zapisami Priorytetu VII PO KL. Niniejszy
projekt będzie wspierał osoby w nim uczestniczące pracą socjalną oraz wsparciem
finansowym. Projekt realizowany za pomocą narzędzia - kontrakt socjalny będzie
uwzględniał różne rodzaje instrumentów aktywnej integracji, które przyczynią sie do
zmiany dotychczasowego położenia osób i znacząco wpłyną na podniesienie kwalifikacji
beneficjentów uczestniczących w projekcie.

