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Opis projektu  

„Czas na akcję: AKTYWIZACJA”  

realizowanego na terenie województwa małopolskiego. 

 

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia  

i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym  dla 60 osób, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn,  

z grupy docelowej, jaką stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które  

w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Do tej grupy należą osoby: 

 Doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie  

z powodu więcej niż jednej przesłanek*);  

 Z niepełnosprawnościami, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością 

intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi; 

 Korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

zamieszkujące w województwie małopolskim na terenie powiatów:  myślenickiego, suskiego, 

nowotarskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego. 

 

Działania w projekcie obejmują: 

 Opracowanie dla każdego uczestnika projektu Ścieżki Reintegracji, określającego jego dalszą 

ścieżkę wsparcia;  

 Treningi kompetencji i umiejętności społecznych - pomagające zniwelować deficyty 

interpersonalne; 

 Poradnictwo psychologiczne – pomagające przezwyciężać bariery mentalne takie jak: 

przełamywanie lęków, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kontrolowanie własnych 

emocji, zwiększanie świadomości i samoakceptację; 

 Poradnictwo prawne i obywatelskie – przekazanie wiedzy nt. rodzajów ryzyka socjalnego, 

form pomocy społecznej, zwiększenie świadomości praw obywatelskich odnośnie 

wykluczenia społecznego; 

 Grupowe poradnictwo zawodowe – planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym 

podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji oraz wzrost umiejętności poruszania 

się po rynku pracy; 

 Szkolenia zawodowe – dobranie szkolenia, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

uczestnika projektu, uwzględniając jednocześnie zapotrzebowanie na małopolskim rynku 

pracy na określone kwalifikacje;  
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 Staże zawodowe – zapewnienie po uzyskanym szkoleniu i zdobyciu odpowiednich 

kwalifikacji, rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających poznanie 

rzeczywistego miejsca pracy;  

 Pośrednictwo pracy – spotkania z pośrednikiem mające na celu wsparcie sprawnego 

funkcjonowania UP na rynku pracy, wyszukiwanie i prezentowanie uczestnikowi konkretnych 

ofert pracy, organizacja kontaktu z potencjalnymi pracodawcami oraz pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia zgodnie z nabytymi kwalifikacjami.  

Główne warunki umożliwiające udział w projekcie: 

 Ukończony 18 rok życia – oświadczenie Kandydata/ Kandydatki zawarte w Formularzu 

zgłoszeniowym; 

 Zamieszkanie na terenie powiatów objętych wsparciem – oświadczenie Kandydata/ 

Kandydatki zawarte w Formularzu zgłoszeniowym; 

 Przynależność do grupy biernej zawodowo; 

 Przynależność do grupy bezrobotnych zawodowo nie zarejestrowanych w PUP; 

 Przynależność do grupy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zakwalifikowanych do  

III profilu pomocy; 

 Przynależność do przynajmniej jednej z grup: osoby doświadczające  wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

przesłanek, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020. 

Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu Deklaracji 

udziału w Projekcie, oświadczenia Uczestnika Projektu - zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych.  

Uczestnicy Projektu są uprawnieni do: 

 Nieodpłatnego udziału w Projekcie i skorzystania z zaproponowanych form wsparcia; 

 Otrzymania nieodpłatnych materiałów dydaktycznych oraz promocyjno-biurowych; 

 Otrzymania nieodpłatnie wyżywienia w czasie trwania zajęć;  

 Otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia; 

 Otrzymania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, zgodnie z Regulaminem 

wsparcia;  

 Otrzymania stypendium szkoleniowego za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym  

w wysokości 6,64zł/h netto, przy założeniu średnio 100h szkoleniowych. 

 Otrzymania stypendium stażowego za udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych  

w wysokości 997,40zł netto. 

Kursy oraz szkolenia zakończą się egzaminami, po których uczestnicy otrzymają certyfikaty lub 

zaświadczenia potwierdzające zdobycie oraz podniesienie kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych. Termin realizacji całego projektu obejmuje okres od 1 października 2017r. do  

01 czerwca 2019r. 
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*)Wykluczenie społeczne to sytuacja, w której dana jednostka będąca członkiem 

społeczeństwa nie może normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli tego społeczeństwa, przy 

czym ograniczenie to nie wynika z jej wewnętrznych przekonań, ale znajduję się poza kontrolą 

wykluczonej jednostki. Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem wielowymiarowym i w praktyce 

oznacza niemożność uczestnictwa w życiu gospodarczym, politycznym jak i kulturowym, w wyniku 

braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych oraz deprywacji 

potrzeb. 

 

Grupy narażone na wykluczenie: 

Grupami społecznymi najbardziej narażonymi na wykluczenie społeczne są:  

 osoby niepełnosprawne,  

 osoby chore psychicznie,  

 uzależnieni,  

 długotrwale bezrobotni,  

 opuszczający zakłady karne i poprawcze, 

 kobiety samotnie wychowujące dzieci, 

 ofiary patologii życia rodzinnego, 

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

 starsze osoby samotne, 

 bezdomni, 

 dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną, 

 osoby będące imigrantami oraz członkowi mniejszości narodowych (np. członkowie społeczności 

romskiej). 

Prawdopodobieństwo dotknięcia wykluczeniem zwiększa się, gdy jednostka posiada kilka cech 

charakterystycznych dla wyżej wymienionych grup społecznych (np. uzależniony, długotrwale 

bezrobotny, chronicznie chory, imigrant).  

 

Przesłanki, o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-

2020” to m.in.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.  

7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

 ubóstwa  

 sieroctwa;  

 bezdomności;  

 bezrobocia;  

 niepełnosprawności;  

 długotrwałej lub ciężkiej choroby;  

  przemocy w rodzinie;  

  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Obywatel
https://mfiles.pl/pl/index.php/Prawdopodobie%C5%84stwo
https://mfiles.pl/pl/index.php/Bezrobotny
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  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  

  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

  alkoholizmu lub narkomanii; 

  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa  

     domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

 bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,  

pozostających bez pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy; 

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  

 rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów 

nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 

z niepełnosprawnością;  

 osoby, dla których ustalono III profil pomocy;  

 osoby niesamodzielne; 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 


