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Informacja o projekcie pt. AKADMIA POZYTYWNEJ ZMIANY 

 
Projekt realizowany w okresie od września 2021 do lutego 2023 na terenie  województwa  

dolnośląskiego. 

UCZESTNICY PROJEKTU: Wsparciem w projekcie objętych  będzie 90 osób dorosłych, 

powyżej 18 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego,  zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym zwłaszcza: 

• osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej ,tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 

dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

• osoby z niepełnosprawnościami 

100% Uczestników  stanowią osoby pozostające bez zatrudnienia, wymagające w pierwszej 

kolejności aktywizacji społecznej. W przypadku osób bezrobotnych wsparcie kierowane będzie 

do bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest 

niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej 

integracji o charakterze społecznym.  

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:   

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 90 

uczestników projektu (54 kobiet i 36 mężczyzn), tj. mieszkańców woj. dolnośląskiego, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym 

wsparciem w ramach usług aktywnej integracji w okresie 01.09.2021-28.02.2023, skutkujące 

trwałym włączeniem społecznym i wzrostem aktywności społeczno-zawodowej min. 85% 

uczestników projektu. 

 

Główne rezultaty projektu; 

■ osiągnięcie zatrudnienia przez min. 30% Uczestników (osoby, które osiągnęły postęp w 

rozumieniu efektywności zatrudnieniowej) 

■ uzyskanie  kwalifikacji lub nabycie kompetencji  przez min. 85% Uczestników 

■ uzyskanie przez min. 56% Uczestników statusu osoby poszukującej pracy, z grupy 

Uczestników biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

  

Zadania realizowane w projekcie:  

W celu trwałego włączenia społecznego i zwiększenia zdolności zatrudnienia uczestników 

projektu, w ramach projektu prowadzone będą kompleksowe i zindywidualizowane formy 

wsparcia, dopasowujące do potrzeb grupy docelowej i uwzględniające najbardziej skuteczne 

działania z obszaru aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych  w ramach 

następujących zadań: 

Zadanie 1. Określenie i wsparcie realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji. 

W ramach zadania wykonane będą działania: 
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• Pogłębiona diagnoza indywidualnej sytuacji Uczestnika w obszarze społecznym wraz 

z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w obszarze społecznym - wsparcie 

psychologa 

• Pogłębiona diagnoza indywidualnej sytuacji Uczestnika w obszarze zawodowym – 

wsparcie doradcy zawodowego 

• Wsparcie Uczestników przez specjalistów (psycholog, doradca zawodowy) w okresie 

realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.  

Uczestnicy otrzymają wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Zespół specjalistów 

opracuje dla każdego Uczestnika Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, która będzie realizowana 

z Uczestnikiem do końca projektu. 

Zadanie 2. Panel aktywnej integracji o charakterze społecznym – wsparcie grupowe. 

W ramach zadania wykonane będą działania: 

• Warsztaty kompetencji społecznych, 4 dni po 6 godz. zajęć grupowych 

• Warsztaty umiejętności radzenia sobie ze zmianą i w sytuacji kryzysowej, 3 dni po 6 

godz. zajęć grupowych 

W ramach zadania Uczestnicy otrzymają  materiały dydaktyczne, catering, wsparcie trenerów 

oraz wypełnią ankiety badawcze opracowane przez specjalistów ( w pierwszym i ostatnim dniu 

zajęć grupowych). 

Zadanie 3. Panel aktywnej integracji o charakterze społecznym – wsparcie indywidualne. 

W ramach zadania wykonane będą działania: 

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne, 4 godz./os. 

• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo prawne dla 45 osób, po 

3godz./os. oraz poradnictwo rodzinne dla 45 osób, po 3 godz./os. 

• Wsparcie trenera pracy dla 5 osób z niepełnosprawnościami, po 25 godz./m-c, przez 8 

m-cy, w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej, prowadzącej do trwałego włączenia 

społecznego oraz znalezienia i podjęcia pracy przez uczestnika. 

Zadanie 4. Panel aktywnej integracji o charakterze zawodowym – wsparcie indywidualne. 

W ramach zadania wykonane będą działania: 

• Indywidualne poradnictwo zawodowe, 4 godz./os. 

• Indywidualne pośrednictwo pracy, 4 godz./os. 

Zadanie 5. Panel aktywnej integracji o charakterze zawodowym- wsparcie grupowe 

W ramach zadania wykonane będą działania: 

• Warsztaty aktywnych metod poszukiwania pracy i umiejętności pracowniczych, 4 dni 

po 6 godz. zajęć grupowych 

• Szkolenia zawodowe, 80 uczestników, śr. 100 godz./os. 

• Szkolenia kompetencji cyfrowych, 20 uczestników, śr. 40godz/os. 

W ramach zadania Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń zawodowych zgodnie z 

indywidualną Ścieżką Reintegracji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do 

egzaminu kwalifikacyjnego  lub egzaminu uzyskania  kompetencji zawodowych.   

mailto:biuroprojektu@eco-innova.pl


 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt  pt. AKADMIA POZYTYWNEJ ZMIANY  realizowany jest przez  FUNDACJĘ ECO-INNOVA  
  w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST 

Biuro projektu: 53-674 WROCŁAW, ul. Legnicka 46A lok.12 tel. 572107941, biuroprojektu@eco-innova.pl 

 

Zadanie 6. Panel aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staże zawodowe 

W ramach zadania 68 Uczestników projektu odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe zorganizowane u 

lokalnych pracodawców, wybranych w oparciu m.in. o charakterystykę stanowiska pracy, zgodnie z 

ukończonym przez Uczestnika  szkoleniem zawodowym, z możliwością zatrudnienia po zakończeniu 

stażu. 

W ramach wsparcia wszyscy Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. 

Podczas zajęć grupowych Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz catering.  

Podczas odbywania  szkolenia zawodowego Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, 

catering oraz stypendium szkoleniowe po 12,31 zł  z 1 godzinę szkolenia, tj. 1231zł brutto za 

szkolenie śr. 100 godzin. 

W ramach odbywania stażu zawodowego, który trwa maksymalnie 3 miesiące, Uczestnicy 

otrzymują  stypendium stażowe w wysokości 1969,64 zł brutto. 

 

 

Informacje szczegółowe o projekcie w biurze projektu: 

FUNDACJA ECO-INNOWA, 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12, tel. 572107941 

biuroprojektu@eco-innova.pl      www.eco-innova.pl/projekty  

 

lub u Partnera projektu 

Spółdzielnia Socjalna „INVEST”, 57-400 Nowa Ruda, ul. Zaułek 12, tel. 748143480  
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