
 

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA 
„ROMANISZYN” SP. Z O.O.   

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Centrum Aktywności”  
nr: RPWP.07.01.02-30-0164/18 

               

 

WSPARCIEM ZOSTANIE 
OBJĘTYCH ŁĄCZNIE 

 

 

 Projekt zakłada realizację działań w  

DWÓCH EDYCJACH  (każda po 50 osób)  

w terminie  

01.09.2019 r. – 31. 01.2021 r. 

PROJEKT 

„Centrum 

Aktywności” 

realizowany jest w ramach 

Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata  

2014–2020. 
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1) Osoby zamieszkujące woj. wielkopolskie; 

2) Osoby bierne zawodowo; 

3) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

4) Osoby które ukończyły 18 lat. 

 

Osoba bierna zawodowo to  osoba, która w danej chwili 

nie tworzy zasobów siły roboczej. 

 

a) młodzież powyżej 18 roku życia, która uczy się lub studiuje, 

b) osoby, które ze względu na stan zdrowia stale lub przejściowo nie 

mogą pracować, 

c) osoby, które nie muszą pracować, ponieważ pozostają na utrzymaniu 

innych osób lub mają własne, niezarobkowe źródło utrzymania 

(np. dochody z kapitału, dzierżawy i inne), 

d) osoby będące na urlopie wychowawczym, 

e) osoby niepracujące z powodu niepełnosprawności (na rencie) 

 lub z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. 
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f)  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; 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4) bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 

niepełnych lub wielodzietnych; 

10) (uchylony) 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą 

lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki 

obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

g) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

h) osoby przebywające w pieczy zastępczej 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;  

i) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 231, poz. 1375);  



 
   

 j) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 

z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

k) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

l) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020;  

m) osoby korzystające z PO PŻ. 

n)  

BA BIERNA ZAWODOWO TO  OSOBA,  

 

 1) diagnoza potrzeb Uczestników Projektu w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym 

i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji z pracownikiem socjalnym (100% uczestników), 

2) indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (100% uczestników), 

3) grupowy trening kompetencji społecznych (100% uczestników), 

4) szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (80% uczestników),  

5) 3 – miesięczne staże zawodowe (60% uczestników), 

6) Pośrednictwo pracy (80% uczestników). 
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Dla 80% Uczestników najbardziej oddalonych od rynku pracy: 

 

 

 

 

albo 

Możliwość skorzystania z  wariantu 1 lub 2: 

        

 

szkolenie zawodowe 

3 miesięczny  

staż zawodowy 

3 miesięczny 

 staż zawodowy 

Wsparcie pośrednika pracy  

w wymiarze 3 godz. na Uczestnika 
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- wsparcie specjalistycznej kadry (doradcy zawodowego, 

psychologa, pracownika socjalnego), 

- udział w treningach kompetencji społecznych,  

- poprawa sytuacji materialnej uczestników poprzez wypłatę 

stypendium szkoleniowego (do 745,80 zł)  oraz stypendium 

stażowego (1017,40 zł/m-c),  

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż, zapewnienie cateringu 

(obiad) podczas szkoleń zawodowych, 

- opłacenie składek ZUS od stypendium szkoleniowego oraz 

stażowego, objęcie ubezpieczeniem NNW w trakcie stażu, 

opłacenie niezbędnych badań lekarskich dla stażystów, 

- pomoc w zdobyciu zatrudnienia i dalszej aktywizacji społeczno-

zatrudnieniowej.  

 

Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny  dostępne są na stronie internetowej 

 

lub w biurze projektu al. Powstańców Wielkopolskich 164 pok.03 

więcej inormacji uzyskasz  pod numerem telefonu: 

  


