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Projekt „Aktywna integracja szansą na sukces” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej 

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 

 

1. Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 roku.  

2. Termin rekrutacji: 01.01.2017 – 28.02.2017 roku.  

3. Grupa docelowa projektu: 

1) Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria: 

a. Zamieszkuje na terenie jednej z wymienionych gmin: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Knyszyn, 

Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Narew, Narewka, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, 

Tykocin, Wyszki, Zawady.  

b. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

 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;  

 osoby, o mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

 osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  

o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

 osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

 osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

 osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  

z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);  

 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 zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

 osoby niesamodzielne;  
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 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

 osoby korzystające z PO PŻ.  

c. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim 

jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).  

W ramach wsparcia towarzyszącego udział w projekcie wezmą członkowie otoczenia 

Uczestnika Projektu, w tym członkowie ich rodzin (otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym) tzw. Uczestnicy Wspierający. W zależności od potrzeb Uczestnika 

Projektu osoby z otoczenia (w tym członkowie rodzin) zaproszeni zostaną do udziału w formach 

wsparcia tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

d. Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego 

wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 

przesłanki (określonych w punkcie 3. 1) b.), w tym przede wszystkim korzystające  

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
 

4. Wsparcie projektu oferuje:  

1) doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne dla Uczestnika Projektu, 

2) kursy/szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu: 

 koszt kursu/szkolenia podnoszącego kwalifikacje do 2 500,00 zł na jednego Uczestnika 

Projektu (całkowity koszt obejmuje: kurs/szkolenie zawodowe, badanie lekarskie, koszt 

egzaminu certyfikacyjny, ubezpieczenie NNW); 

 stypendia dla uczestnika projektu w ramach podjętych kursów/szkoleń zawodowych  

w wysokości do 800 zł (jednorazowo); 

 pokrycie kosztów dojazdu.  

3) płatne 3 miesięczne staże zawodowe: 

 stypendia stażowe dla jednego Uczestnika Projektu w wysokości 1 500,00 zł/ m- c, 

 dotacja dla przedsiębiorstwa w celu przygotowanie stanowiska pracy  w wysokości do 

5 000,00 zł na jedno stanowisko; 

 dotacja dla opiekuna stażysty przez okres trwania stażu – 1  000,00 zł/m-c. 

 

5. Zakres i wskaźniki projektu:  

1. Liczba uczestników projektu – 50 osób plus 50 osób z otoczenia zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (np. członkowie rodzin), w tym: 5 osób niepełnosprawnych i 15 osób 

w wieku 50 +. 

2. Wsparcie przewidziane dla Uczestników Projektu: 

a. Konsultacje z psychologiem i pracownikiem socjalnym z UP oraz członkami ich otoczenia 

(50 UP plus 50 osób z otoczenia UP). 

b. Indywidualne wsparcie psychologiczne – sesje socjoterapeutyczne, spotkania  

z psychologiem, coaching indywidualny – 50  Uczestników Projektu. 
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c. Wsparcie grupowe: poradnictwo prawne i obywatelskie, warsztaty rozwoju osobistego, 

warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych – 

50 UP. 

d. Wsparcie dla UP i osób z ich otoczenia – sesje socjoterapeutyczne, spotkania  

z psychologiem, spotkania z udziałem mediatora, programy terapeutyczne. 

e. Druga część konsultacji z psychologiem , pracownikiem socjalnym a także doradcą 

zawodowym – 50 UP 

f. Poradnictwo zawodowe, aktywizujące zajęcia warsztatowe z umiejętności 

interpersonalnych, a także indywidualne konsultacje psychologiczne – 50 UP 

g. Doradztwo pośrednika pracy dla 50 UP (pomoc w znalezieniu pracy, poszukiwanie ofert 

pracy). 

h. Kursy zawodowe kończące się egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie 

certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje – 50 UP (dodatkowo stypendia 

szkoleniowe dla 50 UP oraz zwrot kosztów dojazdu dla 50 UP). 

i. Staże zawodowe dla 40 UP – (sfinansowane zostaną badania lekarskie dla 40 UP, 

stypendium stażowe dla 40 UP, wynagrodzenie opiekuna stażysty).  
 

6. Wskaźniki dot. grupy docelowej, które należy osiągnąć podczas realizacji projektu: 

a. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie – 100 (dwie grupy: 50 UP oraz 50 osób z otoczenia UP). 

b. Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie – 5 osób. 

c. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 50 + – 15 

osób. 

d. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób. 

e. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 

po opuszczeniu programu ( zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy) – 18 osób. 

f. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (podpisane umowy 

zatrudnienia lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej)  –  

6 osób. 

g. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym – 56%  

(tj. 28 osób, który oznacza, że co najmniej 28 osób przejdzie pełną ścieżkę wsparcia  

w projekcie,  w tym 11 osób podejmie zatrudnienie). 

h. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym w odniesieniu 

do osób niepełnosprawnych – 46 % (tj. 2 osoby niepełnosprawne przejdą pełną ścieżkę 

wsparcia, w tym 1 osoba niepełnosprawna podejmie zatrudnienie). 

 

 


