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REGULAMIN PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA - NOWA SZANSA” 

WERSJA SKRÓCONA 
 

Najważniejsze informacje 

1 Tytuł projektu Aktywna integracja – nowa szansa 

2 Kto realizuje projekt? Fundacja AKME i Wielkopolskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

3 Kto może brać udział w 
projekcie? 

1. Kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat, którzy 
nie są zatrudnieni, korzystają z pomocy społecznej, 
mają niskie kwalifikacje i chcieliby podjąć pracę – 
100 osób 

2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub 
zaburzeniami psychicznymi; korzystający dodatkowo 
z pomocy społecznej 

3. W tym osoby korzystające z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa. 

4. Osoby zamieszkujące powiaty: brzeski, dąbrowski, 
gorlicki, myślenicki, limanowski, nowotarski, 
nowosądecki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. 
Tarnów w województwie małopolskim. 

4 W jakim okresie 
realizowany jest projekt?  

od 01.10.2016r. do 30.09.2018 r. 

5 Jaki jest cel projektu? Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego 
udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób 
niepełnosprawnych. 

6 Czy uczestnicy ponoszą 
jakieś koszty? 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Formy wsparcia 

 
1 Dla wszystkich 

uczestników/czek – 
doradztwo, 
szkolenia/staże 

a) spotkania indywidualne dot. identyfikacji potrzeb 
i potencjałów oraz opracowania Ścieżki 
Reintegracji dla każdego Uczestnika/czki projektu 
– 6h zegarowych/ osobę, 

b) grupowe poradnictwo psychospołeczne  - 10h 
lekcyjnych/ Uczestnika/czkę 

c) treningi umiejętności i kompetencji społecznych – 
32 h lekcyjne/Uczestnika/czkę; w zależności od 
zdiagnozowanych problemów i deficytów 
Uczestnikowi/czce zostaną dobrane dwa z 
n/wymienionych:  

c1) trening percepcji społecznej, 

c2) trening komunikacji społecznej, 

c3) trening autoprezentacji, 

c4) trening podejmowania ról. 

d) Indywidualne wsparcie psychologiczne – 6h 
zegarowych/ Uczestnika/czkę, 

e) szkolenia zawodowe – ok. 100h/Uczestnika/czkę 
(zgodnie z możliwościami Uczestnika/czki) 

f) 4-miesięczne staże zawodowe, 

g) pośrednictwo zawodowe – 6 h zegarowych/ 
Uczestnika/czkę. 

2 Wsparcie dodatkowe – 
dla 10% uczestników 

Usługi asystenta osobistego związane z udziałem we 
wsparciu projektowym 

3 Wsparcie finansowe dla 
uczestników/czek 

Stypendium szkoleniowe 

Stypendium stażowe 

Zwrot kosztów dojazdu 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 
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Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w projekcie 

1 Warunki udziału w 
projekcie 

Złożenie do biura projektu w Gorlicach, przy  
ul. Kościuszki 30 Formularza zgłoszeniowego  wraz z 
n/w załącznikami: 

a) orzeczeniem o niepełnosprawności, 
zaświadczeniem lekarza o chorobie psychicznej 
w przypadku osób niepełnosprawnych,  

b) zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w 
przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w PUP, wraz ze wskazaniem profilu pomocy, lub 

c) zaświadczeniem z Ośrodka Pomocy Społecznej o 
objęciu wsparciem. 

Formularze wraz z załącznikami będą podlegały ocenie 
formalnej i punktowej. 

2 Okres składania 
Formularzy 
zgłoszeniowych 

od 1 października 2016 roku – 50 osób, 

 od 1 kwietnia 2017 roku  - 50 osób. 

3 Kontakt w sprawie 
projektu 

Tel. 504 582 522, Gorlice, ul. Kościuszki 30 

4 Regulamin i dokumenty 
projektowe  

Dostępne są na stronie www.fundacja-akme.pl 

 
 

 

 

 


