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1. Dane projektu 
Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:  

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:  

9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu  

 

Tytuł projektu: 

„Celem jest praca” 

 

Okres realizacji projektu: 

01-07-2018 r. do 28-02-2020 r. 

 

2. Osoby objęte wsparciem 
30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn) z terenu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, osoby bezrobotne o III profilu pomocy, osoby korzystające z PO PŻ, a także 10% 

uczestników to osoby z niepełnosprawnościami. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

3. Realizowane działania w ramach projektu 

 
1. Przeprowadzenie diagnoz oraz tworzenie ścieżek reintegracji 

• Forma wsparcia dla wszystkich uczestników projektu 30 os. (16k i 14m); 

• Termin realizacji: VII-VIII 2018 r. (10 osób) , I-II 2019 r. (10 osób) , VII-VIII 2019 r. (10 osób); 

• Opracowanie diagnoz; 

•  Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla każdego z uczestników; 

• Etap rekrutacji w kooperacji z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem 

socjalnym; 

 

2. Działania aktywizacji społecznej 

• Forma wsparcia dla wszystkich uczestników projektu 30 os. (16k i 14m); 

• Warsztaty w ramach PAI (umiejętności społeczne, komunikacja, rozwiązywanie 

problemów, radzenie sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja, praca nad 

budowaniem poczucia własnej wartości, warsztaty komputerowe; 

• Termin realizacji warsztatów PAI: od poł. VIII.2018 do poł. XII 2018 (10 os.) ; III-VIII.2019 

(10 os.), poł. VIII.2019 do poł. XII.2019 (10 os.); 

• Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne;  

• Indywidualne konsultacje ds. wizerunku: I.2019 r. (10 os.), VII.2019 r. (10 os.), I.2020 r. (10 

os.); 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (warsztaty komputerowe); 
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3. Działania aktywizacji zawodowej 

• Forma wsparcia dla wszystkich uczestników projektu 30 os. (16k i 14m); 

• Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) realizowana we współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy; 

• Podjęcie prac społecznie-użytecznych przez uczestników projektu ( w tym badania lekarza 

medycyny pracy, ubezpieczenie NNW, zakup odzieży ochronnej) 

• Warsztaty grupowe (analiza rynku pracy i pokrewne); 

• Indywidualne poradnictwo doradców zawodowych KIS; 

• Zakup 4 komputerów w ramach edukacji komputerowej. 

 

4. Działania aktywizacji edukacyjnej 

• Szkolenia i kursy zawodowe dla 21 uczestników projektu; 

• Szkolenia przeprowadzone zgodnie z rozpoznanymi potrzebami zgodnie ze ścieżką 

reintegracji; 

• Zawody o profilu: opiekun dzieci żłobkowych, osób starszych, sprzedawca, magazynier, 

fakturzysta, pielęgnacja ogrodów, kursy wykończenia wnętrz i inne. 

• Szkolenia zawodowe: opiekuni osób starszych i dzieci, szkolenia dla pracowników 

remontowo-budowlanych, pracowników magazynowych, szkolenia fryzjerskie i inne. 

• Ocena uzyskanej wiedzy i kwalifikacji, zakończona certyfikatem i/lub dyplomem. 

 

5. Praca socjalna na rzecz bezrobotnych uczestników projektu o III profilu pomocy 

• Pracą socjalną zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu 30 osób (16k i 14m); 

• Realizacja pracy socjalnej od VII 2018 r. do II 2020 r.; 

• Praca socjalna - wywiady środowiskowe, pomoc finansowa, załatwianie trudnych spraw, 

motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej, zmiany mające na celu poprawę 

sytuacji życiowej; 

• kontrakty socjalne. 
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