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CEL GŁÓWNY PROJEKTU:  

Wzrost aktywności społeczno‐zawodowej u min 90% z 48 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub  

wykluczenia społecznego.  

  

  

  

Termin realizacji projektu: od 01.03.2020-30.06.2021  

Zrekrutowana została 1 gr.12 osobowa (8k/4M) 

Do zrekrutowania zostało 4 gr.12= 48os. (28K/20M) 

 

OBSZARY WSPÓŁPRACY:  

  

1. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW (4 grup po 12 osób)  

Grupa docelowa: Grupę docelową stanowi 48 osób (28K, 20M) powyżej 18 roku życia, zagrożonych 
ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie 
wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 
pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym: mieszkające poza Miejskim 
Obszarem Funkcjonalności (MOF)  Olsztyna oraz poza MOF Ełku, w tym:  
  

• kobiety (28) mężczyźni (20)  

w tym:  

• osoby długotrwale bezrobotne ‐ 30% (16 osób)  

• osoby z niepełnosprawnością – 3 osoby  

  

  

Miejsce realizacji projektu:  

  

Województwo Warmińsko‐Mazurskie  

• Powiat Bartoszycki (cały powiat)  

• Powiat Kętrzyński   

1. Barciany (gmina wiejska)  

2. Kętrzyn (gmina wiejska)  

3. Korsze (gmina miejsko‐wiejska)  

4. Korsze (miasto)  

5. Korsze (obszar wiejski)  

6. Reszel (gmina miejsko‐wiejska)  

7. Reszel (miasto)  

8. Reszel (obszar wiejski)  

9. Srokowo (gmina wiejska)  

• Powiat Lidzbarski (cały powiat)  

• Powiat Mrągowski  

1. Mikołajki (gmina miejsko‐wiejska)  

2. Mikołajki (miasto)  

3. Mikołajki (obszar wiejski)  

4. Mrągowo (gmina wiejska)  

5. Piecki (gmina wiejska)  

6. Sorkwity (gmina wiejska)  

• Powiat Nidzicki  

1. Janowiec Kościelny (gmina wiejska)  



2  

  

2. Janowo (gmina wiejska)  

3. Kozłowo (gmina wiejska)  

  

• Powiat Olsztyński   

1. Biskupiec (gmina miejsko‐wiejska)  

2. Biskupiec (miasto)  

3. Biskupiec (obszar wiejski)  

4. Kolno (gmina wiejska)  

5. Olsztynek (gmina miejsko‐wiejska)  

6. Olsztynek (miasto)  

7. Olsztynek (obszar wiejski)  

8. Świątki (gmina wiejska)  

• Powiat Szczycieński  

1. Dźwierzuty (gmina wiejska)  

2. Jedwabno (gmina wiejska)  

3. Pasym (gmina miejsko‐wiejska)  

9. Pasym (miasto)  

4. Pasym (obszar wiejski)  

5. Rozogi (gmina wiejska)  

6. Świętajno (gmina wiejska)  

7. Wielbark (gmina wiejska)  

  

  

2. REALIZACJA FORM WSPARCIA:  

Zadanie 1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 48UP (28K, 20M)  

Warunek rozpoczęcia: zakwalifikowanie się do projektu  

Warunek zakończenia: 100% obecności i opinia psychologa  

Wymiar: 2 spotkania x 2h (łącznie 4h/ indyw./ UP) – godzina jako 60 minut  

  

Celem jest wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości (na podstawie ankiety), 

pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowych.  

Program dostosowany do indywidualnych potrzeb UP, np. sposoby radzenia sobie z niskim poczuciem 

wartości, nauka technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów przez UP, diagnoza i 

przełamanie barier UP, trening motywacyjny, zmiana postawy z biernej na czynną, rozwiązywanie 

indywidualnych problemów zgłoszonych przez UP.   

  

Kadra: Psycholodzy – wykształcenie wyższe kierunkowe/ ukończone odpowiednie studia podyplomowe, 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w 

danej dziedzinie/ zawodzie nie będzie krótsze niż 2 lata.  
 

Zadanie 2. WARSZTATY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – 

wsparcie grupowe 48UP (28K, 20M)  

Warunek rozpoczęcia: ukończenie zadania nr 1  

Warunek zakończenia: min 90%obecności i pozytywny wynik testu wewnętrznego.  

Wymiar: 48UP (28K, 20M); 4grup, średnio 12 osób, 48h/grupa, 12 spotkań po 4h, średnio 1‐2 spotkania w 

tygodniu  

  

Celem zadania jest nabycie lub podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych codziennym życiu oraz 

podczas wykonywania pracy zawodowej w tym podniesienie poziomu samooceny, zmniejszenie lęku, 

wsparcie w nabywaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji oraz 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Program warsztatów ma 3 moduły po 16h:  
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• RADZENIE SOBIE ZE STRESEM (16h,4spotk,x4h) obejmuje między innymi indywidualne strategie 

radzenia sobie ze stresem, konsekwencje przewlekłego stresu, techniki zapobiegania konfliktom, 
reakcja organizmu na stres, sygnały i skutki stresu.  

• TRENING ASERTYWNOŚCI (16h,4spotk,x4h) obejmuje między innymi 4 typy zachowań: asertywność, 

agresja, uległość, manipulacja. Metoda asertywna‐odmowa, asertywne wyznaczanie granic, zdarta 

płyta.  

• TRZECI MODUŁ  do wyboru (16h,4spotk,x4h)  

Np. AUTOPREZENTACJA między innymi pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych, 

rola języka ciała w kształtowaniu własnego wizerunku, dykcja, przełamywania barier 

komunikacyjnych.  

  

Kadra:  Trenerzy (wykształcenie wyższe/ kierunkowe/ ukończone odpowiednie studia podyplomowe, 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w 

danej dziedzinie/ zawodzie nie będzie krótsze niż 2 lata)  

  

Zadanie 3.INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – Pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru 

lub zmiany zawodu   

Warunek rozpoczęcia: ukończenie zadania nr 1   

Warunek zakończenia: 100% obecności i opracowanie (IPD)  

Wymiar: 48UP (28K, 20M); 2h indyw./UP; 2 spotkania x 1h (1h=60 minut)  

  

Celem zadania jest ustalenie i rozwiązanie problemu zawodowego, zaplanowanie rozwoju kariery 

zawodowej, wyznaczenie celów zawodowych, mocnych i słabych stron zawodowych.  

Program warsztatów to diagnoza preferencji zawodowych, określenie zainteresowań i umiejętności, 

stworzenie ścieżki zawodowej (IPD), dobór szkoleń odpowiadających predyspozycjom, zainteresowaniom i 

umiejętnościom UP. Doradca zawodowy między innymi udzieli informacji o zawodach, RP, możliwościach 

szkoleń i kształcenia, udzieli porad z wykorzystaniem metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę 

kwalifikacji, podjęcie pracy. Projekt zapewnia wykorzystanie WOPZ.  
  

 

Kadra: Doradcy zawodowi (wykształcenie wyższe/ kierunkowe/ ukończone odpowiednie studia 

podyplomowe, doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/ zawodzie nie będzie krótsze niż 2 lata). Podmiot musi 

posiadać wpis do KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniowej)  
  

Zadanie 4.  SZKOLENIA ZAWODOWE – zdobywanie nowych kompetencji, umiejętności  Warunek 
rozpoczęcia: ukończenie zadania nr 1 i nr 3 (opracowanie IPD)  

Warunek zakończenia: Min 80% obecności na zajęciach, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  

Wymiar: 48UP (28K, 20M); 4gr. Śr. 12 os.; śr. 80h/gr.10 spotkań po średnio 8h, średnio 2‐3 spotkania w 

tygodniu  

Forma zajęć teoretyczna i praktyczna (min 60% zajęć)  

  

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowej lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem (np. certyfikatem).  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami RP, które zostaną zdiagnozowane na etapie realizacji projektu w oparciu 

o np. Barometr Zawodów, Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych, oferty  
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pracy na stronie www urzędów pracy, itp. Badając aktualne potrzeby pracodawców. UP wybiorą 

szkolenia zgodnie z IPD.  

Po szkoleniu UP otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpią do egzaminu 

zewnętrznego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.  
  

Kadra: Trenerzy (wykształcenie wyższe kierunkowe albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe, 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenia wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w 

danej dziedzinie nie będzie krótsze niż 2 lata)  

  

Zadanie 5. STAŻ ZAWODOWY – wyposażenie w umiejętności pożądane na rynku pracy  

Warunek rozpoczęcia: ukończenie zadania nr 1 i nr 3 opracowane (IPD)  

Warunek zakończenia: 100% obecności i opinia pracodawcy  

Wymiar: 70% UP czyli 35UP (22K, 13M); 3 miesiące kalendarzowe/UP; max 40h tygodniowo i 8h/ dzień (ON 

ze znacznym / umiarkowanym stopniem niepełnosprawności max 35h tyg. I 7g/ dzień)  

  

  

Celem zadania jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.  

Staż spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:  

• Staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy  (między Wnioskodawcą, pracodawcą i UP)  

• Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem przygotowanym przez pracodawcę 

we współpracy z wnioskodawcą) 

• Program stażu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału UP 

• Staże będą powiązane ze szkoleniem zawodowym ‐ zadanie nr 4  

  

Zadanie 6. POŚREDNICTWO PRACY – kompleksowe i indywidualne, w zakresie uzyskania odpowiedniego  

zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby  

Warunek rozpoczęcia: ukończenie zadania nr 1 i nr 3 opracowane (IPD) 

 Warunek zakończenia: min 100% obecności na zajęciach  

Wymiar: 48UP (28K, 20M); 8h indyw./UP; 4 spotk.x2h  

Tryb: ciągły przez cały okres realizacji projektu   
  

Celem zadania jest nabycie przez UP Umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy (RP), pomoc UP 

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.  
Program : między innymi przeprowadzanie rozmów z UP adekwatnie do ich potrzeb, analiza umiejętności  

UP/ opinii ze staży, wyszukiwanie ofert pracy dla UP (min.3 oferty/UP), inicjowanie i organizowanie spotkań 

UP z pracodawcami, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy i 

przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych.  
  

Kadra: Pośrednicy Pracy, doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie będzie krótsze niż 2 lata lub osoba ta powinna zrealizować 

min. 300h pośrednictwa pracy. Podmiot posiada wpis do KRAZ.  
  

  

Wskaźniki do zrealizowania:  

  

• Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami‐34% -2os. 

• Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do  pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym‐ 34% -20 os 

• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12% -

1os 
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• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym – 25% -12os 

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu (18K, 14M) – 32 osoby  

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu (2K, 1M) ‐ 3 osoby  

• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (7K, 5M)‐12 osób   

• Staż zawodowy dla 35 os (22K/13M) 

  

  

Dodatkowe wsparcie dla UP wypłacane przez Projektodawcę:  

  

• Zwrot kosztów dojazdu 

• Zgłoszenie do ZUS  

• Stypendium stażowe  

• Stypendium szkoleniowe  

• Ubezpieczenie NNW, lekarz medycyny pracy  
 

Wyjaśnienie pojęć:  

  

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem ‐ Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym:  

a) 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;  

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1 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;  

d) 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 2018 r. poz. 969);  

e) 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 

2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014‐2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‐2020;   

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile 

co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 

z niepełnosprawnością;  

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;  

                                                           
1 W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014‐2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;  
k) osoby korzystające z PO PŻ.  

  

Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 

poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 

r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim 

orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do 
osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania  

Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia 

studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do 

urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.  

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od 
wieku:  

– młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),  

– dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 
miesięcy).  

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie  

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie  

Dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania umowy uczestnictwa i 
jednocześnie dzień pierwszej formy wsparcia.  

Miejsce zamieszkania – w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscowość, w której dana osoba 
przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

  

 

 

 

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA (A‐Z) 1 GRUPY  12 OSOBOWEJ OBEJMUJE:  

  

 

1. Zrekrutowanie 12 uczestników do projektu (pozyskanie uczestników i dostarczenie kompletnej 

dokumentacji zgłoszeniowej) zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego, w tym realizacji poszczególnych wskaźników dotyczących naboru grupy docelowej. 

Za osobę zrekrutowaną na cele wskazanego projektu rozumie się osoby, których Zamawiający 
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zakwalifikował do projektu oraz podpisał umowę szkoleniową z wytypowanymi osobami. 

Przekazujemy wzory dokumentów rekrutacyjnych, w tym ankieta rekrutacyjna.  

2. Kompleksowa realizacja poradnictwa psychologicznego (psycholog, sala, materiały), warsztatów 

(trener, sala, poczęstunek, kawa ‐  dla UP, materiały szkoleniowe, 48UP ‐80% otrzyma zwrot 

kosztów dojazdu), indywidualnego poradnictwa zawodowego (doradca zawodowy, sala, materiały),  

i szkolenia zawodowego (trener, sala, materiały i catering (całodzienna przerwa kawowa + obiad). 

UP otrzyma stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis metalowy lub 

plastikowy, wkład – niebieski/czarny),  catering (obiad z dwóch dań) oraz  poczęstunek: kawa, 

herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone i słodkie przekąski typu paluszki lub kruche 

ciastka.  

3. Organizacja logistyczna egzaminu zewnętrznego, (zebranie uczestników na egzamin w 

zabezpieczonej Sali oraz jeśli wymaga tego specyfika egzaminów zapewnienie odpowiedniego 

sprzętu egzaminacyjnego np. komputery z MS Office i Internetem przy egzaminach VCC). 

Pośrednictwa pracy (pośrednik pracy, sala)  Przekazujemy wzory dokumentów do wypełniania 

(dzienniki zajęć, listy potwierdzeń itp.). Dokumenty pozostałe tzw. szczegółowe z każdej formy 

wsparcia, wymagające przygotowania przez doradcę i trenera (materiały do zajęć, testy, materiały 

szkoleniowe, sprawozdawczość z indywidualnych form wsparcia  itp.) wzory – przekazywane są dla 

koordynatora do akceptacji, następnie przekazywana jest przez Państwa sukcesywnie w formie 

papierowej kompletna dokumentacja opisująca wykonanie usługi.  

4. Staż dla uczestników Projektu (3 miesięczne staże), w tym: organizacja miejsc stażowych wg 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego, spełnienie wymogu, aby staż był powiązany ze 

szkoleniem, które dany uczestnik zakończył w ramach projektu uwzględniając predyspozycje 

psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje uczestnika 

projektu i realizowany był on zgodnie z wytycznymi IPD, w tym Polskimi Ramami Jakości Staży i 

Praktyk. Przekazujemy wzory dokumentów (umowa trójstronna staży z załącznikami w wersji 

edytowalnej, która jest uzupełniana – dane pracodawcy, opiekuna stażu, program itp. przez 

wykonawcę).  

5. Osiągnięcie wymaganych w projekcie wskaźników produktu oraz rezultatu dotyczących realizacji 

poszczególnych działań, jak i uzyskanych efektów po zakończeniu projektu, w tym m.in. wskaźnika 
efektywności  zatrudnieniowej.  

 


