
 

 

 

„Przyszłość to aktywność”- informacje na temat projektu 
 

Typ działań 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uczestnicy projektu 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-64 lata zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub 

wykluczenia społecznego, w tym: osoby bezrobotne z III profilu; osoby niepełnosprawne  w 

rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, os. bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP). 

 

Cel projektu  

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia 

społecznego w wieku 15-64 lat poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia 

nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrost gotowości zatrudnieniowej. 

 

Działania 

Zaplanowane w projekcie działania będą wykorzystywały innowacyjne i kompleksowe formy 

wsparcia z zastosowaniem „Metody Pomosty” nastawione na „oddolne” działania uczestników (mini-

projekty) wynikające z ich rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb ich społeczności lokalnych. 

Uczestnikom projektu zapewnione zostanie ponadto wsparcie o charakterze zindywidualizowanego i 

kompleksowego zastosowania różnorodnych typów działań - w formie grupowej, jak i indywidualnej. 

 

Każdemu UP stworzona zostanie Indywidualna ścieżka reintegracji uwzględniająca indywidualną 

diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb UP. Kolejne 

zaplanowane działania to: 

 

� Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 24 godz. 

� Warsztaty rozwijające kapitał społeczny "Metodą Pomosty" z wykorzystaniem mini-

grantów dla UP - 80 godz.  

� Warsztaty aktywizacji zawodowej - 24 godz.  

� Warsztaty autoprezentacji z udziałem pracodawcy - 24 godz. 

� Warsztaty „Generator pomysłów na siebie” - 24 godz.  

�  Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb  

� Wolontariat z uwzględnieniem  kosztów noclegów i wyżywienia  

(dedykowany UP w wieku 15-30 l.), średnio 6 dni  

� Konsultacje ze specjalistami: psychologiem, pośrednikiem pracy, coachem, job-coachem 

� Wsparcie trenera pracy skierowane do UP z niepełnosprawnościami 

 

Co zapewniamy? 

• zajęcia dla dzieci uczestników projektu  

• opiekuna osobom zależnym od uczestników projektu 

• zwrot kosztów dojazdu na zajęcia 

• catering/wyżywienie w trakcie zajęć 

 

 

 



 

 

 

Kryteria rekrutacji: 

Dobór UP do udziału w projekcie nastąpi na podst. kryteriów: 

� przynależność do III profilu (zaświadcz. z PUP) 

� korzystanie ze świadczeń OPS (zaświadczenia z OPS) 

� osoby w wieku 15-30 korzystające ze świadczeń OPS (zaświadcz. z OPS) 

 

Wnioskodawca preferuje potencjalnych uczestników projektu wytypowanych przez właściwą 

terytorialnie jednostkę pomocy i umożliwi osobom ze społeczności romskiej korzystanie ze wsparcia, 

o ile osoby te są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wnioskodawca nie 

obejmuje wsparciem os. odbywających karę pozbawienia wolności. 

 

 

Obszar realizacji projektu 

Gminy:  Górowo Iławeckie (gmina miejska), Iława (gmina wiejska), Piecki, Olsztynek, Morąg, 

Ostróda (gmina wiejska), Szczytno (gmina wiejska). 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 

 

 

 

 

Kontakt: 

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. 

ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn 

e-mail: przyszlosc@instytutbs.eu  

tel./fax: 89 534 01 44 

 

 


