
 

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Piecki 

PROJEKT 

„Wszystko w Twoich rękach - program aktywizacji społeczno-

zawodowej”                                                                                                                                                            

nr projektu RPWM.11.01.01-28-0011/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 

11. Włączenie społeczne Działanie 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 

zatrudnienie Poddziałanie 11.01.01. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych 

oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe 

Organizatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk. 

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.03.2020 r. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą – 

Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz 

zwiększenie zdolności do zatrudnienia 312 osób należących do grupy docelowej. Zostanie to 

osiągnięte poprzez realizację kompleksowego wsparcia (identyfikacja potrzeb oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społecznego-zawodowego, m.in. 

poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD; poradnictwo psychologiczne; warsztaty 

kompetencji społecznych; jobcoaching; szkolenia zawodowe z modułem uzupełniającym ICT, 

staż) od 09.2018 do 03.2020 prowadzącego do osiągnięcia efektywności społecznej                             

i zatrudnieniowej. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości 

szans płci niedyskryminacji. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, 

niepełnosprawność itp. Rekrutacja będzie otwarta, bezpośrednia prowadzona na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego w trybie ciągłym od 09.2018 r. do 09.2019 r. (lub do 

momentu zebrania się 100% uczestników projektu). Warunkiem zakwalifikowania do udziału 

w projekcie jest: 

• zapoznanie się z regulaminem projektu oraz złożenie wszystkich wymaganych 

dokumentów, 

• spełnienie wymogów formalnych, 

• pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 



 

 

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. 

O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. O wynikach kandydaci zostaną 

poinformowani drogą listowną lub telefonicznie. 

Profil uczestnika/czki projektu: 

W projekcie weźmie udział 312 osób w wieku 18-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub 

wykluczenia społecznego w szczególności: 

- osoby długotrwale bezrobotne, - osoby bierne zawodowo, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

zamieszkujące na terenie gmin woj. warmińsko-mazurskiego, w których procent osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego (poza MOF Olsztyn i MOF Ełk (MOF – Miejski Obszar 

Funkcjonalny)). 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie projektu. 

W ramach projektu uczestnicy/czki projektu wezmą udział w następujących formach 

wsparcia: 

- Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-

zawodowego, m.in. poprzez opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnych Planów 

Działań 

- Poradnictwo psychologiczne 

- Jobcoaching                         

- Warsztaty kompetencji społecznych 

- Szkolenia zawodowe z modułem uzupełniającym ICT 

- Staż zawodowy 

UWAGA 

Osoby z terenu Gminy Piecki zainteresowane udziałem w tym projekcie mogą zgłaszać się do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, ul. Zwycięstwa 35/2, pokój nr 15. 

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  U D Z I A Ł U  W  P R O J E K C I E 

Kierownik GOPS w Pieckach                                                                                                                             

Teresa Nowacka 


