
 

 

Projekt pn. „Klub Aktywnych” nr RPKP.09.02.01-04-0059/21 jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie 

społeczne. 

Celem głównym projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji 

społecznej przez min. 34% i zatrudnieniowej (przez min. 12% spośród osób  z 

niepełnosprawnościami, 25% w przypadku innych osób) wśród 53 osób 

pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy 

wymagają aktywizacji społecznej (34K, 19 M), zamieszkujących/uczących się 

w myśl Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko - pomorskim w gm. Żnin poprzez 

udział w kompleksowym wsparciu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. 

Grupę docelową stanowią 53 osoby (34K, 19M) zamieszkałe/uczące się w 

Gminie Żnin, w tym: - os pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub 

bezrobotne) - 53 UP (34 K, 19M), - os niepełnosprawne – 10 UP 6K, 4M). 

Wszyscy uczestnicy (53 os.) będą to obligatoryjnie osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym (zg. z def. z Wytycznych w obszarze włączenia), 

które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają 

aktywizacji społecznej, przy czym w przypadku osób bezrobotnych, wsparciem 

będą obejmowane tylko os bezrobotne, które korzystają z pomocy społ. lub 

kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społ., w myśl ustawy o pomocy 

społ., i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności 

udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej (wobec których 

zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest 

niewystarczające). 

Wsparcie w ramach projektu:  

1. Klub Aktywnych - utworzenie klubu i jego podstawowa działalność 

- spotkanie z psychologiem (2 h/UP) -  dla 53 osób 

- spotkanie z doradcą zawodowym (2h/UP), który stworzy dla 

uczestników część indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) -  dla 53 osób 

- spotkania indywidualne z pracownikiem socjalnym dla 53 osób: 

pierwsze spotkanie: 3h/UP, kolejne spotkania: 1 h/UP x 16 m-cy (łącznie 

19h/UP) 



2. Aktywizacja społeczna dla 53 os.: 

- Trening umiejętności społecznych- zajęcia grupowe 4 gr x śr. 13/14 UP 

po 16 h/gr (2 dni x 8h x 4 gr); 

- „Trening umiejętności ekonomicznych”- zajęcia grupowe 4 gr x 13/14 

UP po 16 h/gr (2 dni x 8h x 4 gr);  

- "Trening zdrowego żywienia i nawyków żywieniowych" – zajęcia 

grupowe 4 gr x śr. 13/14 UP po 16 h/gr (2 dni x 8h x 4 gr);  

- Zajęcia manualne – tylko dla 10 os (u których zdiagnozowana będzie 

konieczność tego typu zajęć), 1 grupa, 30h/gr. 

- Wyjścia do kina/teatru/na basen/inne o charakterze kulturalnym-(2 razy 

dla każdego UP), 

- Zajęcia animacyjne i aktywizacyjne dla UP, org. poza siedzibą Klubu (m. 

in. spotkania łączące pokolenia) min. 2 spotkania w projekcie. 

3. Aktywizacja społeczna - poradnictwo obywatelskie, wykłady psychologa 

- Wykłady psychologa dla 53 osób - 4 wykłady połączone z ćwiczeniami: 

(4 wykłady x 4h x 4 grupy) 

- Poradnictwo obywatelskie org. w Klubie (30 spotkań x 4 godziny, liczba 

grup 30 po 3-10 osób, liczba godz. łącznie - 120) 

4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA UP - kursy/ szkolenia 

- dla 20 UP (10K, 10M) zaplanowano więc realizację kursów/szkoleń z 

zakresu kompetencji/kwalifikacji zawodowych. Z 

- stypendium szkoleniowe (9,93 za każdą godzinę szkolenia) 

5. KTYWIZACJA ZAWODOWA UP- staże 

- staże zawodowe dla 16 UP 

- stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto 

minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

6. AKTYWIZACJA ZAWODOWA UP - pośrednictwo pracy 

- pośrednictwo pracy dla 30 UP – 3h/UP 

7. Asystent osoby niepełnosprawnej i trener pracy 

- usługi asystenckie dla os. niepełnosprawnych (90h/m-c x 16 m-cy, śr. 

15h/m-c/UP; Wsparciem Asystenta osoby niepełnosprawnej będzie 

objętych 6 Uczestników – osób z niepełnosprawnościami. Asystent 

będzie wyznaczony dla konkretnego Uczestnika. 

- wsparcie trenera pracy (4h/m-c/UP przez 16 m-cy) dla 10 osób z 

niepełnosprawnościami 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 16  



Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po opuszczeniu programu –11  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 

rachunek -3  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie – 53  

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10 

 

Dodatkowe informacje:  

Termin realizacji projektu: 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r. 

Wartość projektu: 807 297,70 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 
686 203,04 PLN 

Lider projektu: Gmina Żnin 
Partner: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, 
Plewiska, ul. Kminkowa 182e/2 

 

Biuro Projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie,                             
ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, tel. 52 303 29 10,                                                         
e-mail: kontakt@mops.gminaznin.pl 

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 01.02.2022 r. 

 


