
 

str. 1 

 

 
Projekt: OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

1
  

Okres realizacji: 01.03.2017-31.12.2018  
Obszar realizacji: woj. śląskie  
Biuro: Powstańców 52, Katowice  
Realizator: JMM Mariusz Lewandowski w Partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM 

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU 
 

100 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa śląskiego wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w wieku 18-67 lat, w tym:  

 100 osób (dalej: UP) z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej, umiarkowanej lub znacznej lub orzeczeniem 

równoważnym, jak orzeczenie wydane dla celów rentowych,  

 60 kobiet,  

 min. 10% UP będą stanowić ON o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i/lub z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi.  

Uczestnicy projektu w ciągu min. 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie korzystali z żadnej formy aktywizacji (np. 

WTZ/ZAZ, czy z projektów finansowanych ze środków publicznych zbieżne ze wsparciem oferowanym w projekcie OD 

WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA). 

 

Preferować będziemy:  
 osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

społecznego,  

 osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryt. dochodowego, o którym mowa w ustawie z 12.03.2004r. o 

pomocy społecznej,  

 osoby z niepełnosprawnościami korzystające z PO PŻ (o ile projekt nie pokrywa się wsparciem towarzyszącym PO PŻ),  

 bezdomne.  

 
II. FORMY WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 
1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) [100% UP – obligatoryjne dla każdego uczestnika]  

IŚR zawiera zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego. Ścieżka (re)integracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) 
lub – ze względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i być 
kontynuowana w innym projekcie lub pozaprojektowo.  

 
2. Doradztwa zawodowe i poradnictwa zawodowe [100% UP – obligatoryjne dla każdego uczestnika]  

Indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 
 

3. Wsparcie motywacyjne (psychologiczne) - MENTORING (wg. modelu PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda 

aktywizacji młodych os. bezrobotnych) 

3-dniowe warsztaty integracyjne mające na celu zawiązanie relacji mentoringowej (mentor-podopieczny/uczestnik), która ma trwać 
bezwzględnie przez cały okres udziału uczestnika w projekcie. Relacja mentoringowa ma na celu stopniowe przyjmowanie 
odpowiedzialności za znalezienie uczestnikowi miejsca w społeczeństwie i na rynku pracy, przeciwdziałając nabytej lub wyuczonej 
bezradności, postawom roszczeniowym, akcentując samodzielność, zaradność, zaangażowanie uczestnika, aktywność społeczną. 

 
4. 600 godzin indywidualnego poradnictwa specjalistycznego [indywidualnie według potrzeb uczestnika] 

M.in. specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym; rozwiązywanie problemów osobistych 
(życiowych), w tym powrotu na rynek pracy (zdrowie i równowaga psychiczna), rodzinnych, które wpływają na osłabienie motywacji 
do zmiany sytuacji życiowej/poszukiwania pracy [średnio 20 miesięcy x średnio 30 godzin/miesięcznie w min. 4 lokalizacjach w 
WŚ]. Charakter doradztwa będzie wynikał z IŚR uczestnika. 

 
5. Warsztaty aktywizacji: 6-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych [100% UP – obligatoryjne dla 

każdego uczestnika]  

Planowany zakres warsztatu: samopoznanie, analiza i modelowanie postaw, rozpoznawanie własnych zasobów i wzmacnianie 
samooceny, metody radzenia sobie ze stresem), warsztaty interpersonalne (komunikacja, trening asertywności, proces tworzenia 

                                                           
1  Regulamin konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/77  

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/77
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zespołu i współpracy w grupie, identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów). Zakres tematyczny każdorazowo uzależniony od grupy tj. 
rodzaju ograniczeń, doświadczenia społeczno-zawodowego. Zostaną przygotowane materiały z zakresu psychologii/motywacji, 
które będą wykorzystywane przez UP zarówno na warsztatach i po ich zakończeniu. 

 
6. Średnio 96-godzinny program szkoleń zawodowych [dla 70% uczestników] i  średnio 48-godzinny program 

szkoleń IT (np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT) [dla 30% uczestników]  

JMM pokrywać będzie koszty: 

 jednego/kilku szkoleń (w zależności od IŚR), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i stypendium dla 
uczestnika) i potrzeb uczestników - również długotrwałych form kształcenia ustawicznego - np. KKZ-tów  

 egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń  
 niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych  
 przejazdu na szkolenia (śr. 15 zł/dzień)  
 stypendium szkoleniowego (6,65 zł netto/godz.).  

 
Kursy i szkolenia o charakterze zawodowym muszą zostać zakończone uzyskaniem kwalifikacji, przy czym przez kwalifikacje 
należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana 
osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji nie jest 

zaświadczenie o zakończeniu /odbyciu kursu.  
 
Kursy i szkolenia zawodowe będą wynikały z IŚR każdego uczestnika. 

  
7. Minimum 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych (dla 70% uczestników)  

JMM pokrywać będzie koszty: 

 stypendium stażowe 997,40 netto („na rękę”)  
 średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest poza miejscem 

zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc)  
 koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i 

narzędzi, szkolenia BHP stażystki  
 koszty niezbędnych badań lekarskich  

 
8. Pośrednictwo pracy  

(Re)integracja z rynkiem pracy. Identyfikacja pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników, sesje indywidualne z 
uczestnikiem, diagnoza potrzeb w zakresie zatrudnienia. Pośrednictwem pracy ma charakter ciągły, nieodłącznie towarzyszy 
każdej formie aktywizacji i monitoruje aktywność uczestników w szukaniu pracy. 
 

9. Usługi o charakterze zdrowotnym  

Szacujemy, iż dla ok. 50% UP zapewnimy indywidualny program rehabilitacji (900,00 zł/UP) poprzez:  

 codzienne usprawnianie ruchowe przez fizjoterapeutów  

 stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych 

 terapie słuchu - trening uwagi słuchowej met. Denninga 

 terapie prowadzenie terapii zaburzeń mowy 

JMM sfinansuje dla min. 50% ON koszty zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami ON. 

 

III. MIEJSCA REALIZACJI SPOTKAŃ DORADCZYCH 
Spotkania doradcze powinny odbywać się w biurze projektu lub salach udostępnionych nieodpłatnie przez podmioty lokalnie 
działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub w ośrodkach innych podmiotów, którzy będę pełnić w projekcie funkcję 
partnerów społecznych, wspierających na ich terytorium aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.  

 

IV. CEL PROJEKTU 
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, celem projektu jest wzrost 

zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Projekt zakłada, że min. 20 uczestników projektu podejmie zatrudnienie, a 40 uczestników podniesie kwalifikację, poprzez 

ukończenie szkolenia zawodowego i zdania egzaminu.  

 

Zatrudnienie to:  

 stosunek pracy – umowa na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu  

 stosunek cywilnoprawny – umowa cywilnoprawna jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz wartość 

umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu 
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trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

 samo zatrudnienie - dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia (nie zarejestrowania) działalności 

gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie.  

 

V. KONTAKT 
Biuro Projektu:  
Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach  
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice  
 
Tel. 32 442 00 64 
Tel. 530 981 978 
Fax. 61 654 90 30  
 
e-mail: wz@jmm.net.pl  
www.jmm.net.pl/WZ  
www.facebook.com/WZJMM 
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http://www.jmm.net.pl/WZ
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