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1
GMINA MIASTO 

WŁOCŁAWEK
Włocławek Aktywność to przyszłość 719 840,00              611 864,00    

Celem głównym projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia – 60 osób z terenu 

Włocławka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w oparciu o zastosowanie działań 

Programu Aktywności Lokalnej, w okresie: X.2018 r.-IX.2020 r. (X.2018-IX.2019 - I edycja dla 30 

os., X.2019-IX.2020 - II edycja dla 30 os.). 

Każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz 

wsparcie, określone w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, służącą do rozwiązania 

istniejących problemów oraz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzenie grup 

samopomocowych, których  celem jest dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności 

związanych z problemem długotrwałego pozostawania bez pracy; warsztaty psychologiczne mające 

na celu wzmocnienie i zwiększenie kompetencji społecznych, budowanie poprawnych relacji 

społecznych, technik asertywności i radzenia sobie ze stresem zarówno w relacjach 

interpersonalnych, jak i na rynku pracy; indywidualne poradnictwo psychologiczne; grupowe 

warsztaty z zakresu zdrowia rodziny i pierwszej pomocy oraz  doradztwa zawodowego; animacja 

lokalna polegająca na zastosowaniu dla uczestników projektu oraz uczestników PAL działań 

środowiskowych, tj. inicjatywy integracyjnych; szkolenia w celu umożliwienia podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji mające na celu zwiększenie szans powodzenia na 

rynku pracy; pośrednictwo pracy; staże zawodowe oraz wsparcie finansowe uczestników projektu.

2
Gmina Miejska 

Nieszawa
Aleksandrowski Aktywni na rynku pracy            207 369,24                 176 263,85    

Projekt ma na celu aktywną integrację w obszarze społecznym (20os) i zawodowym (20os) 

zwiększającą zatrudnienie (5os) osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w 

tym 1os niepełnosprawnej, w Gminie Nieszawa (woj. kuj-pom), w okresie IX.18-XII.19, poprzez 

realizację następujących zadań:

- pracę socjalną – dodatek do wynagrodzenia dla 2 pracowników socjalnych MOPS w Nieszawie,

- aktywna integracja o charakterze społecznym – m.in. poradnictwo specjalistyczne (psycholog, 

prawnik), warsztaty psychospołeczne czy zarządzania domowym budżetem, wyjazd integracyjny;

- aktywna integracja o charakterze zawodowym i zdrowotnym – m.in. spotkania z doradcą 

zawodowym (indywidualne i grupowe), kursy, badania i konsultacje lekarskie.

Wsparcie kierowane jest do 20 os. bezrobotnych (10K), wobec których zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 

pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym dla osób, dla 

których ustalano III profil pomocy zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (EFS)                                                                                                                                                                                                 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                              

dnia 18 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                        



3 Gmina Unisław Chełmiński

Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób z terenu 

gminy Unisław 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym

           694 534,00                 590 353,00    

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 20 osób, w tym 5 niepełnosprawnych, z 

terenu gminy Unisław poprzez realizację przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz  

zatrudnienia razem z otoczeniem. Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020. Projekt 

realizowany w dwóch etapach, po 10 osób z grupy docelowej. 

Projekt odpowiada zdiagnozowanym problemom  niezatrudnionych, w tym niepełnosprawnych  

mieszkańców gminy Unisław ze względu na:

a) niską aktywność zawodową (brak aktywności zawodowej skutkuje niską samooceną, brakiem 

wiary w siebie oraz przekonaniem o braku szans na pracę wywołując biedę i izolację społeczną),

b) niechęć pracodawców (zatrudnianie osób niepełnosprawnych blokują m.in. stereotypy 

pracodawców wynikające z niewiedzy i braku informacji 

o korzyściach wynikających z ich zatrudnienia),

c) niskie wykształcenie (osoby niepełnosprawne są co do zasady gorzej wykształcone niż osoby 

sprawne. Niekiedy są mniej otwarte na rozwój i zmianę ścieżki kariery, co powoduje trwałą bierność 
zawodową)

W ramach projektu pierwszym wsparciem będzie aktywizacja społeczna -zindywidualizowane i 

kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy 

realizowane w oparciu o kontrakt socjalny, w tym: impreza integracyjna; diagnoza sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; opracowanie indywidualnej ścieżki 

reintegracji w oparciu o diagnozę, realizacja warsztatów psychoedukacyjnych i trening kompetencji 

społecznych.  Drugie zadanie w projekcie obejmować będzie aktywizację zawodową stanowiącą 

element wsparcia następujący po aktywizacji społecznej, Zajęcia oraz wyjazdy, w których będą brały 

udział osoby wykluczone oraz ich otoczenie: doradztwo zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, 

wizyty w PES (przedsiębiorstwach ekonomii społecznej), organizacja szkoleń i kursów 

podnoszących kompetencje oraz staże zawodowe.

4 GMINA CHEŁMŻA Chełmiński wł(ON)czeni społecznie            273 475,00                 232 453,75    

Celem projektu jest aktywna integracja 35 osób z terenu Gminy Chełmża zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 

do zatrudnienia. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez metody, modele i narzędzia pracy 

socjalnej o charakterze indywidualnym i rodzinnym z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji 

społecznej i zawodowej. Grupę docelową stanowi 20 osób – rodziców, którzy borykają się z 

problemami opiekuńczo wychowawczymi oraz 15 osób z III profilem bezrobotnego.

Wsparciem objęte zostaną osoby korzystające z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Chełmży. W ramach projektu, który będzie realizowany w okresie 

od 01.06.2018 r. do 30.06.2019 r., zorganizowane zostaną 2 grupy samopomocowe 

w Kończewicach i Pluskowęsach (zajęcia z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym, 

wyjazdy integracyjne rodziców z dziećmi) oraz indywidualne spotkania 

z doradcą zawodowym, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże zawodowe.



5 Powiat Tucholski Tucholski

Edukacja dorosłych na 

rzecz rynku pracy w 

powiecie sępoleńskim, 

świeckim i tucholskim

        5 232 478,15    4 709 191,15          

Powiat Tucholski realizować będzie projekt w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. 

Celem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt 

realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, 

sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich 

kwalifikacjach i/lub  z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób 

prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub 

uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy 

defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby 

w dostępie do edukacji. 

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe: które służyć będzie diagnozie potrzeb i możliwości osób 

dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem w kształceniu ustawicznym. W wyniku 

czego powstanie diagnoza potrzeb i oczekiwań osób dorosłych w kontekście istniejących możliwości 

na rynku edukacyjnym. Jej celem będzie również dostarczenie informacji i doradztwo w zakresie 

wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia, w oparciu o zbadane zapotrzebowanie rynku pracy.

2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego: która odbywała się będzie poprzez: a) 

kwalifikacyjne kursy zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. 

b) kursy umiejętności zawodowych zakończone zaliczeniem. c) pozostałe kursy w formach 

pozaszkolnych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 

7 127 696,39 zł 6 320 125,75 zł

opracowanie

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

kwiecień 2018

Razem


