
 

  
 

  

 

 

 

 

 

FISZKA PROJEKTOWA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

„Bądź aktywny- nie wykluczaj swoich szans”  

nr RPWM.11.01.01-28-0080/17 

okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.12.2018r. 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 

osoba do kontaktu –Justyna Gawron, spec. ds. organizacyjnych 

tel.519308952 

 

GRUPA DOCELOWA – 48osób(29K/19M) (=4 grup 12 osobowych) 

Do projektu kwalifikują się wyłącznie uczestnicy spełniający wszystkie poniższe kryteria: 

1. zamieszkujące na terenie gmin woj. warmińsko-mazurskiego, w których procent osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego (poza MOF Olsztyn (MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny))  

2. osoby w wieku 18-64 lata; 

3. osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego (29 kobiet i 19 mężczyzn) 

 -29 kobiet 

- 15 osób długotrwale bezrobotnych ( w tym zakwalifikowanych do III profilu pomocy)  

objętych wsparciem w programie 

-5 osób z niepełnosprawnościami ( 3 kobiety, 2 mężczyzn) 

-8 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy objętych wsparciem w programie 

- 17 osób biernych zawodowo 

 

Miejsce realizacji projektu: 

Powiat Bartoszycki 

• Górowo iławeckie( gmina miejska) 

• Bartoszyce (gmina wiejska) 

• Bisztynek (gmina miejsko-wiejska) 

• Bisztynek (miasto) 



 

  
 

  

 

 

 

 

• Bisztynek (obszar wiejski) 

• Górowo iławeckie (gmina wiejska) 

• Sępopol (gmina miejsko- wiejska) 

• Sępopol ( miasto) 

• Sępopol (obszar wiejski) 

 

Powiat Lidzbarski 

• Kiwity (gmina wiejska) 

• Lidzbark warmiński (gmina wiejska) 

• Lubomino (gmina wiejska) 

• Orneta (gmina miejsko-wiejska) 

• Orneta (miasto) 

• Orneta ( obszar wiejski) 

Powiat Nidzicki 

• Janowiec kościelny (gmina wiejska) 

• Janowo (gmina wiejska) 

• Kozłowo (gmina wiejska) 

Powiat Olsztyński 

• Biskupiec (gmina miejsko-wiejska) 

• Biskupiec (miasto) 

• Biskupiec (obszar wiejski) 

• Kolno (gmina wiejska) 

• Olsztynek (gmina miejsko-wiejska) 

• Olsztynek ( miasto) 

• Olsztynek (obszar wiejski) 

• Świątki (gmina wiejska) 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

 

GRUPY (4 grup):  

liczba osób w każdej grupie: 12 os., z czego każda grupa składa się z: 

 - ok 8 kobiet; 

 - ok 4 mężczyzn 

- min. 4 osoby długotrwale bezrobotne (os. długotrwale bezrobotna – osoba, która pozostaje 

bezrobotna nieprzerwanie przez okres: - ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy) – dotyczy młodzieży (<25 

lat), - ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) – dotyczy dorosłych (25 lat lub więcej)); 

- min. 2 osoby niepełnosprawne; 

- min. 6 osób biernych zawodowo. 

 

CO OFERUJEMY UCZESTNIKOWI/UCZESTNICZCE:  

- bezpłatny udział w projekcie 

- profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie psychologa i coacha 

- certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji 

- staż trwający 3 miesiące 

- stypendia szkoleniowe i stażowe 

- materiały szkoleniowe 

- catering 

- zwrot kosztów dojazdów najtańszym środkiem transportu 

- ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu 

- badania medycyny pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

 

 

 

 

ZAKRES ZADAŃ: (UP=Uczestnik/czka Projektu)  

 

 

 

 

 

ZADANIA ILOŚĆ GODZIN I SPOTKAŃ PROWADZĄCY I WYMAGANIA 

1. Psycholog 6h/UP (3 h x 2spotk.) 

psycholog 

(wykształcenie wyższe 

kierunkowe lub ukończone 

odpowiednie studia 

podyplomowe oraz min. 2-

letnie doświadczenie 

umożliwiające 

przeprowadzenie danych zajęć) 

2. Warsztaty psychologiczne 1 h/UP (2 h x 6 spotk.) 

psycholog 

(wykształcenie wyższe 

kierunkowe lub ukończone 

odpowiednie studia 

podyplomowe oraz min. 2-

letnie doświadczenie 

umożliwiające 

przeprowadzenie danych zajęć) 

3. Jobcoaching 9h/grupę (3 h x 3 spotk.) 

coach 

(wykształcenie wyższe 

podyplomowe lub kurs z 

certyfikatem np. Izby 

Coachingu, ICF, ICC lub 

równoważne) 

4. Teambuilding-podniesienie 

kompetencji zawodowych 
12h/4gr.(4hx3spotk.) 

coach 

wyższe podyplomowe lub kurs 

z certyfikatem np. Izby 

Coachingu, ICF, ICC lub 

równoważne) 

 



 

  
 

  

 

 

 

 

 

5. Szkolenie zawodowe  

 

  

 

 

 

 

 

 

96h /4gr. (8hx12 spotk.) 

trener 

(wykształcenie wyższe 

kierunkowe albo ukończone  

studia podyplomowe oraz min. 

2-letnie dośw. umożliwiające 

przeprowadzenie danego 

szkolenia) 

6. Staż zawodowy 

  

 

UP:8h/dobę i 40h/tyg=160h 

mies.w przypadku ON 7h/dobę 

i 35h/tyg. 

Podmioty/pracodawcy z 

obszaru realizacji 

projektu/WWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


