


Projekt skierowany był do grupy docelowej : 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności

wymagają aktywizacji społecznej, tj. warsztaty z kompetencji i umiejętności społecznych

oraz Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

nie aktywni zawodowo przyjmują bierną postawę, pozbawiają się perspektyw. Niskie

wykształcenie, czy też brak wykształcenia, stanowi główną barierę w znalezieniu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Poprzez uczestnictwo w projekcie chcieliśmy

zwiększyć uczestnikom szansę na aktywność społeczną i zawodową.

Wsparciem objętych zostało 7 osób z terenu Gminy Zławieś Wielka.

W ramach projektu wykonane zostały działania tj. warsztaty kompetencji i umiejętności

społecznych oraz aktywizacji zawodowej – szkolenia zawodowe – indywidualnie

dopasowane do uczestnika projektu. warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy.



Działania informacyjno-
promocyjne

Informację o realizacji projektu, o terminie rozpoczęcia  
projektu, o naborze uczestników do projektu 

umieszczono:

na stronie internetowej  Urzędu Gminy 

w gazetce gminnej pt. „ GŁOS GMINNY ”

Na ulotkach i  plakatach, które zostały umieszczone  na tablicach ogłoszeń w 
poszczególnych sołectwach



REKRUTACJA
II – III/2019r.

Kryteria obligatoryjne 
(dostępowe), które muszą być 

łącznie spełnione przez 
uczestnika

Kryteria merytoryczne

, 

Osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym

Obszar zamieszkiwania - Gmina 
Zławieś Wielka

Wielokrotne wykluczenie,

zamieszkujących na obszarach 
zdegradowanych  

Znaczny , umiarkowany
stopień niepełnosprawności, 

korzystający  z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa



Aktywizacja społeczno-zawodowa
I ETAP

Warsztaty kompetencji  i umiejętności 

społecznych  oraz  warsztaty z aktywnego 

poszukiwania pracy. 

IV-V/2019r.

II Etap
Aktywizacja zawodowa

VI-VII/2019r.

III ETAP
Praktyki szkoleniowe

VIII-XII/2019r.



Osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań 

rekrutacyjnych

Przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej koordynator Projektu

–- pracownik GOPS Zławieś Wielka

Członkowie komisji rekrutacyjnej –

dwóch pracowników socjalnych  

pracujących  w GOPS Zławieś

Wielka



Warsztaty 
IV-V/2019r.

Warsztaty kompetencji             
i umiejętności 

społecznych - dla grupy 7-
osobowej w liczbie 10 
spotkań po 6 godzin 

dziennie

warsztaty                      

z aktywnego 

poszukiwania pracy -

dla grupy 7-osobowej w 
liczbie 10 spotkań po 6 

godzin dziennie

Zapewniony został dla uczestników warsztatów, m.in.:
- catering - przerwa obiadowa,
- przerwa kawowa.

Materiały szkoleniowe
- papier, flamastry, karteczki samoprzylepne, taśma klejąca itp.
Zasiłek dla 7 uczestników projektu, wypłacany przez okres 4 m- cy,  co miesiąc.
Zasiłek dla 1 uczestnika na miesiąc wyniesie ok. 607,00 - 608,00 zł.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników CISTOR
TORUŃ





Praca socjalna
świadczona przez pracowników GOPS 

Zławieś Wielka:
- rekrutacja, zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych,

- praca socjalna na rzecz uczestników projektu: zwiększenie motywacji i zaangażowania 

uczestników, przygotowanie dokumentacji do pomocy finansowej – wywiady 

środowiskowe i decyzje,

- informowanie o instrumentach aktywizacji zawodowej,

- skierowanie do uczestnictwa,

- monitoring (zgodnie z definicją – to systematyczny kontakt z rodziną, osobą w 

środowisku jej zamieszkania przynajmniej 2-3 razy w miesiącu, pilotowanie podjętych 

działań przez rodzinę, osobę, systematyczna ocena efektów działań, pomoc w 

rozwiązywaniu bieżących problemów, badanie efektów we współpracy,

- wsparcie i rozmowa,

- wydawanie druków, pomoc w ich wypełnianiu.

Powyższym zakresem merytorycznych zajmować się będzie 3 pracowników socjalnych 

przez cały okres realizacji projektu.





Aktywizacja zawodowa 
VI-VII/2019

W ramach tego zadania odbyły się szkolenia zawodowe, 
indywidualnie dobrane do uczestnika projektu. Uwzględnione 
zostały wymogi lokalnego rynku pracy. Przeprowadzona została
diagnoza zawodowa uczestników - spotkania z doradcą 
zawodowym 3 godziny dla każdego uczestnika.
Dokumentem uprawniającym nabycie 
kompetencji/podniesienie kwalifikacji -
zaświadczenie/certyfikat.



Szkolenia zawodowe Uczestników odbywające się w ramach prowadzonego  projektu „Aktywność to Twoja 

sprawa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej.

1.Elżbieta Gardzielewska – Kurs Operatora wózka widłowego- Bydgoszcz ul. Objazdowa 1 (Firma Ideal )

2.  Bożena Piątkowska – kurs  Opiekunka w żłobku  i w klubie  dziecięcym (firma Skk Bydgoszcz ul. Jagielońska 

3. Szymecka Edyta,  Waliszewska Renata Kurs Gastronomiczny ,Cistor ul. Stokrotkowa 22, Toruń   

4. Karczewska Katarzyna - Kurs florystyczny w budynku GOPS Zławieś Wielka  

5. Agnieszka Pawłowska – Kurs Gospodarczo – Porządkowy,   ul. Wyczółkowskiego 23, Toruń                        

6. Marlena Rogalska – Kurs Cukierniczy  , Cistor ul. Stokrotkowa 22, Toruń  



Stypendium szkoleniowe dla uczestników projektu

okres trwania 
5 m- cy

Wysokość stypendium szkoleniowego zgodnie z 
Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w 

związku z waloryzacją zasiłku z dniem 1 czerwca 
2018 r., dla 1 uczestnika wynosi 1 017,36 zł

(120% x 847,80 zł) oraz składki społeczne 
(emerytalna, rentowa, wypadkowa) = 1 314,38 zł
Koszt na 1 uczestnika w okresie 5 m-cy wynosi 6 
571,90 zł. Ponadto osoby zostały objęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym.



1. Piątkowska Bożena - Niepubliczne  Przedszkole „Wesoły Tygrysek” Toruń ul. Fiołkowa 18                                                           -

opiekun w żłobku  -

2. Pawłowska Agnieszka - Dom Kultury w Górsku  - pracownik porządkowo-gospodarczy                   

3. Karczewska Katarzyna - Florysta - Kwiaciarnia MAJA ul. Szumana       

4. Elżbieta Gardzielewska – obsługa wózka widłowego - Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS 

5. Waliszewska Renata - kucharz  - Karczma pod Gołębiem ,  Zławieś Wielka ul. Wiślana 2, 

6. Szymecka Edyta - kucharz,  Karczma pod Gołębiem,  Zławieś Wielka ul. Wiślana 2 , 

7.Rogalska Marlena – Cukiernik,  Cukiernia Siódmiak, Bydgoszcz ul. Bydgoska 30,  













Koszt  całkowity projektu –
133.722,88zł 

Dofinansowanie z EFS –
113 664,44zł, 

wkład własny     – 20 058,44zł


