
Projekty na przedsięwzięcie Aktywizacja społeczno-zawodowa w 
ramach grantów EFS 

 
Wnioskodawca Tytuł projektu Kwota 

całkowita 
Kwota 

dofinansowania 
Opis 

Gmina Janikowo Kurs przygotowania 
zawodowego w 

branży drobiarskiej 

157 579,40 zł 149 544,40 zł Projekt skierowany do 20 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem 

z obszaru LSR 
obejmujący doradztwo 

zawodowe, 
psychologiczne, 

szkolenia z zakresu 
instrumentów 

aktywizacji społecznej. II 
moduł obejmuje 

przeprowadzenie kursów 
zawodowych oraz stażu 

zawodowego. 

Fundacja Ekspert-
Kujawy 

Aktywizacja 
społeczno-zawodowa 

osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym na 

obszarze rewitalizacji 
w Gminie Złotniki 

Kujawskie 

158 032,70 zł 149 997,70 zł Projekt skierowany 15 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. 
Uczestnicy skorzystają z 

doradztwa brokera 
edukacyjnego, 

doradztwa zawodowego, 
psychologicznego, 
szkoleń z zakresu 

instrumentów 
aktywizacji społecznej 
(warsztatów). Moduł II 
opierać się będzie na 
kursie zawodowym, 

pomoc pośrednika pracy 
w poszukiwaniu 

zatrudnienia. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

„GESAL” 
Eugeniusz 

Skoczyński o. 
Kłopot 

Uwierz w siebie! 
Możesz więcej niż 

myślisz 

158 032, 70 
zł 

149 992,70 zł Projekt skierowany do 15 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem. 
Projekt będzie polegał na 

doradztwie 
edukacyjnym, 

doradztwie zawodowym, 



psychologicznym, 
warsztatach z zakresu 

instrumentów 
aktywizacji społecznej. 

W dalszej części 
odbędzie się kurs 

zawodowy oraz staże 
zawodowe.  

EURO-FUNDUSZE 
Izabela Polak 

Idę do pracy! 157 850, 88 
zł 

149 900,00 zł Projekt skierowany do 15 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem . 

Projekt będzie 
obejmować poradnictwo 

specjalistyczne, kusy 
zawodowe, warsztaty z 
psychologiem, trening 

autoprezentacji i 
racjonalnego zarządzania 

budżetem.  

Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i 

Rekreacji w 
Dąbrowie 
Biskupiej 

Aktywizacja osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym z terenu 

gminy Dąbrowa 
Biskupia 

157 371, 38 
zł 

149 336,38 zł Projekt skierowany do 15 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznymi ubóstwem z 
obszaru LSR. W ramach 
projektu odbędzie się 

doradztwo z coachingu, z 
doradztwa zawodowego, 

psychologicznego oraz 
warsztaty z 

instrumentów 
aktywizacji społecznej.  

Gmina 
Inowrocław 

Czas na zmianę 103 091,50 zł 97 871,50 zł Projekt skierowany do 15 
osób zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym, 

zawodowym i ubóstwem 
z obszaru LSR.  Będzie 
obejmował: warsztaty 

doradztwa zawodowego 
metodą aktywizacyjną, 

indywidualne doradztwo 
zawodowe, konsultacje 

psychologiczne, 
warsztaty umiejętności i 

kompetencji 
społecznych, 



indywidualny trening 
autoprezentacji, 

spotkania z 
pośrednikiem pracy. 

Nadgoplańskie 
Wodne 

Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 

Poszerzaj horyzonty 
– wróć na rynek 

pracy 

149 903,00 zł 141 853,00 zł Projekt skierowany do 15 
uczestników, którzy 

otrzymają kompleksowe 
wsparcie społeczno-

zawodowe, które 
przyczyni się do 

osiągnięcia efektywności 
zatrudnieniowej. 
Operacja będzie 

obejmowała: doradztwo 
zawodowe, 

psychologiczne, 
warsztaty z zakresu 

aktywizacji społecznej i 
przedsiębiorczości, kursy 
zawodowe, poradnictwo 

pośrednika pracy.  

 


