
 

   
Aktywni na Kujawach i Pałukach  

 

O PROJEKCIE 

Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedziba w Inowrocławiu oraz Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej  

z siedzibą w Poznaniu zapraszają do udziału w projekcie „Aktywni na Kujawach  

i Pałukach” nr: RPKP.09.02.01-04-0007/21 realizowanym na terenie powiatów 

inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego, województwa kujawsko-

pomorskiego.  

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, 

Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. 

Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Całkowita wartość Projektu: 958 563, 25 zł  

Dofinansowanie Projektu z UE: 814 778, 76 zł  

Okres realizacji Projektu: 01.03.2022r. – 30.06.2023r.  

 

Cel główny projektu: 

Celem projektu jest aktywna integracja 60 UP, w tym 36 K zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 4 powiatów woj. kujawsko – 

pomorskiego, poprzez realizowane od 03.2022 r. do 06.2023r. zindywidualizowane  

i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. 

Wsparcie w projekcie kierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów inowrocławskiego, 

mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego, w tym 10% mieszkańców terenów 

rewitalizacji wyznaczonych w LPR oraz w tym 8 osób z niepełnosprawnościami. 

Wsparcie obejmie 20 osób biernych zawodowo i 40 osób bezrobotnych. Każdy z 60 

uczestników otrzyma wsparcie w oparciu o pogłębioną analizę i identyfikację potrzeb  

i opracowaną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. 



 

 

Projekt oferuje wszystkim uczestnikom wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów/usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo, 

grupowe formy wsparcia, trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupy 

wsparcia, animację lokalną). Drugim rodzajem wsparcia są dobrane przy pomocy doradcy 

zawodowego adekwatnie do indywidualnych potrzeb i deficytów: szkolenia/kursy 

umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych 

dla 45 osób, szkolenia komputerowe podnoszące kluczowe kompetencje umożliwiające 

aktywizację zawodową dla 18 osób, a także staże zawodowe dla 15 osób i oraz 

indywidualne pośrednictwo pracy dla 55 osób. 

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki, to jest do: 

a) os. mieszkających (w roz. ustawy - KC) na terenie pow. inowrocławskiego, 

mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego -weryfikowane na podst. oświadcz.  

b)  wiek co najmniej 18 lat - na podst. oświadcz. UP i weryfikacji o minimum jeden 

dokument urzędowy; 

c) status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która przed 

zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktyw. społ. (os. biernej 

zawod. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów  

i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania  

w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) - zaświadczenie 

w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub oświadczenie UP.  

d)  niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także 

oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. 

uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia UP będzie 

miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno - zawodowej.  

.  

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu? 

Wsparcie indywidualne i/lub grupowe 

 określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej i jej monitorowanie- spotkanie  

z psychologiem, doradcą zawodowym  

 aktywizacja społeczna- Trening kompetencji i umiejętności społecznych  

 aktywizacja społeczna- animacja lokalna  



 

 aktywizacja społeczna - poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne – spotkania  

z prawnikiem  

 aktywizacja społeczna – grupy wsparcia – spotkania ze specjalistami z różnych 

dziedzin  

 aktywizacja społeczna - poradnictwo w zakresie wizerunku 

 szkolenia i kursy zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe 

 szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne  

 staże w zawodzie 

 pośrednictwo pracy  

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY 

 

Efekty: 

 
 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu: 40 Uczestników Projektu, 

 Liczba osób poszukujących pracę po opuszczeniu programu: 5 osób  

 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (w tym na własny rachunek): - 

9 osób, 

  Minimalny poziom realizacji wskaźnika efektywności społecznej dla osób 

niepełnosprawnych: wartość 34 % dla grupy 8 uczestników projektu będący ON  

 Minimalny poziom realizacji wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wartość 34 % dla 

grupy 52 uczestników projektu  

 Minimalny poziom realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej j dla osób  

niepełnosprawnych: wartość 12 % dla grupy 8 uczestników projektu będący ON  

 Minimalny poziom realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej j dla 

pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wartość 

25 % dla grupy 52 uczestników projektu  

 

Kto może wziąć udział w Projekcie: 

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie obligatoryjnie 4 poniższe 

kryteria: 

 os. mieszkające (w roz. ustawy - KC) na terenie pow. inowrocławskiego, 

mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego - weryfikowane na podst. 

Oświadczenia Uczestnika Projektu. 



 

  wiek co najmniej 18l. - na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum 

jeden dokument urzędowy. 

  status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ., która przed 

zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. wymagają aktyw. społ. (osoby 

biernej zawodowo. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie 

instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 

zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) 

- zaświadczenie w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub 

oświadczenie UP. 

  niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także 

oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług 

rynku pr. uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia 

UP będzie miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno – zawodowej.  

 

Kryteria premiujące:  

- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społ. – 2 przesłanki +5pkt, więcej 

przesłanek 8 pkt. – oświadczenie UP lub zaświadczenie, 

- z orzeczeniem o znacznym + 9 pkt., lub umiarkowanym + 5 pkt. stopniu 

niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności. 

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym  

z niepełnosprawnością . intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w 

rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych) + 8 pkt; orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie  

o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, 

tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia; 

- korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia  

w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ + 3 pkt; zaświadczenie  

z placówki PO PŻ 

- osoby zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych 

w wykazie Programu Rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w PO na lata 2014-2020 + 5 pkt. Oświadczenie 

UP na podstawie LPR/GPR. 



 

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie zgodnie z klasyfikacją ISCED 2011). Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia lub kopia dyplomu/świadectwa szkoły: 

- osoby z wykształceniem nie wyższym niż podstawowe lub gimnazjalne –3pkt. 

- osoby z wykształceniem nie wyższym niż zawodowe –2pkt. 

- osoby z wykształceniem średnim ogólnym (tzw. osoby bez zawodu) 1pkt. 

- kobiety - 4pkt, 

- osoby powyżej 50rż. –3 pkt. na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum 

jeden dokument urzędowy. 

- osoby długotrwale bezrobotne. –3 pkt, Zaświadczenie PUP. 

- osoby /rodziny korzystające ze wsparcia OPS (zaświadczenie o korzystaniu  

z pomocy) –1pkt, 

- osoby, które posiadają kompetencje/kwalifikacje w zawodach diagnozowanych jako 

nadwyżkowe wg. lok. Barometrów zawodów – 2 pkt. oświadcz. na podstawie 

Lokalnego Barometru  

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 4 pkt, oświadczenie UP  

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie: 

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (z zaświadczeniami 

z właściwych instytucji, oświadczeniami uczestnika projektu) do biura projektu tj. do 

Kancelarii Ekonomii Społecznej non profit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 

Dubienka 2, 88-100 Inowrocław .  

Więcej na temat procesu rekrutacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. 

Aktywni na Kujawach i Pałukach  

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00-16.00, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław tel. do 

kontaktu; 500 233 180.  

strona internetowa 

www.kes.org.pl 

 

Dokumenty do pobrania: 

 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Aktywni na 

Kujawach i Pałukach”  

 Formularz zgłoszeniowy  

 


