
 

 

 

 Celem projektu „Nowy – zawód lepsze jutro !  „ jest społeczno-zawodowa integracja 

 100 osób, w tym 45 mężczyzn i 55 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym - mieszkańców Gminy Wleń, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako 

najbardziej oddalone od rynku pracy poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do 

zatrudnienia oraz zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano: 

1) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), 

prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, 

2) kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo, wyposażające uczestnika w 

kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, które zostaną wykorzystane do uzyskania 

zatrudnienia 

3) kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych 

na rynku pracy, 

4) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy; 

5) utworzenie Klubu Integracji Społecznej - stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej 

i zawodowej. 

 

Uczestnikami i proj. będzie 100 os.(45m i 55 k). zamieszkujące tereny Gminy Wleń. 

Uczestnicy proj. to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 

bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające 

aktywizacji społeczno-zawodowej. W projekcie przestrzegana będzie zasada równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. niepełnosprawnych poprzez: prowadzenie zajęć 

w godzinach umożliwiających godzenie opieki nad osobą zależną z udziałem w projekcie, 

prowadzenie zajęć w miejscach dostosowanych do osób poruszających się na wózkach, 

zapewniony zostanie spec. transport. Materiały szkoleniowe dostosowane do ON (wersje 

elektroniczne, druk powiększony).  

Efekty przewidziane w projekcie: 

 

a) pozyskanie umiejętności poruszania się po rynku pracy kobiet i mężczyzn 

biorących udział w projekcie poprzez szkolenia z zakresu kompetencji 

społecznych, 

b) pozyskanie nowych kwalifikacji aktualnych na lokalnym rynku pracy - poprzez 

wysokiej jakości szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników oraz rynku pracy przez co najmniej 60 osób  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

c) uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 30 os.   

d) identyfikacja problemów UCZ. oraz stworzenie dla każdego ścieżki 

reintegracji oraz IPD. 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami minimalny poziom efektywności społecznej 

wynosi co najmniej 34% (2 os.) oraz efektywności zatrudnieniowej co najmniej 12% (1 os.). 

Pozostałe osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągną minimalny 

poziom efektywności społecznej co najmniej 34% (80os.) oraz efektywności zatrudnieniowej 

co najmniej 25% (30os). 

Wartość projektu: 849 100,00  PLN 

Wkład funduszy europejskich: 721 735,00   PLN 


