
 

„Aktywna Rodzina – program wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej  
rodzin z dziećmi” 

Projekt nr RPMA.09.01.00-14-7943/17 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego  

i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2017 r. - 31 października 2019 r. 

 Cel projektu: wzrost efektywności społeczno-zatrudnieniowej 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) 
z rodzin: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci w okresie 
XI 2017 - X 2019 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) z rodzin: 
wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodziców samotnie wychowujących dzieci mieszkających na 
terenie Dzielnicy Praga – Południe, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące 
się do objęcia takim wsparciem. 

Działania: W ramach projektu każdy z uczestników będzie realizował indywidulaną ścieżkę reintegracji, 
przygotowaną w oparciu o diagnozę potencjału i potrzeb, obejmującą odpowiednio dobrane do 
potrzeb działania: 

1. Udzielanie pomocy finansowej uczestnikom w postaci zasiłków: XI 2017 – X 2019 

2. Intensywna praca socjalna: XI 2017 – X 2019 

3. Wsparcie asystenta rodziny: XI 2017 – X 2019 

4. Poradnictwo psychologiczne: XI 2017 – X 2019 

5. Intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne: II – X 2018 

6. Warsztaty grupowe dla uczestników (m.in. kompetencje wychowawcze, asertywność, zarządzanie 

sobą w czasie, edukacja finansowa, radzenie sobie ze stresem): II 2018 – V 2019 

7. Zajęcia integracyjne: spotkania wigilijne i wielkanocne dla uczestników: XI 2017 – X 2019 

8. Edukacja zdrowotna: II – X 2018 

9. Usługi stomatologiczne: I – X 2019 

10. Kursy i szkolenia zawodowe: I – X 2019 

11. Wsparcie asystenta aktywizacji zawodowej: IX 2018 – V 2019 

Koordynator projektu: Anna Gryżewska, tel. 22 227 33 76 

Całkowita wartość projektu: 550 000,00 zł 

Wartość dofinansowania: 440 000,00 zł 

 


