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OGŁOSZENIE 

Uprzejmie informujemy, że projekt „STOP wykluczeniu! Od dziś ku integracji.” 

realizowany jest przez Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 01. "Aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", 

Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. 

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 60 niepracujących osób 
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na korzystanie ze świadczeń 
pomocy społecznej, lub kwalifikowanie się do otrzymania pomocy społecznej  poprzez objęcie ich 
kompleksowym programem integracji społecznej i zawodowej, poprawę ich zdolności do zatrudnienia 
w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 
01.01.2020-28.02.2021 

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zamieszkujących 
obszary wiejskie o małej gęstości zaludnienia w następujących gminach: 

a. powiat bartoszycki 

 Górowo Iławeckie (Gmina Miejska) 

 Bartoszyce (Gmina Wiejska) 

 Bisztynek (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Górowo Iławeckie (Gmina Wiejska) 

 Sępopol (Gmina Miejsko-Wiejska) 
b. powiat elbląski 

 Elbląg (Gmina Wiejska) 

 Godkowo (Gmina Wiejska) 

 Gronowo Elbląskie (Gmina Wiejska) 

 Markusy (Gmina Wiejska) 

 Młynary (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Pasłęk (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Rychliki (Gmina Wiejska) 

 Tolkmicko (Gmina Miejsko-Wiejska) 
c. powiat iławski 

 Iława (Gmina Wiejska) 

 Kisielice (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Susz (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Zalewo (Gmina Miejsko-Wiejska) 

d. powiat kętrzyński 

 Barciany (Gmina Wiejska) 

 Kętrzyn (Gmina Wiejska) 

 Korsze (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Reszel (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Srokowo (Gmina Wiejska) 
e. powiat mrągowski 

 Mikołajki (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Mrągowo (Gmina Wiejska) 

 Piecki (Gmina Wiejska) 

 Sorkwity (Gmina Wiejska) 
f. powiat ostródzki 

 Dąbrówno (Gmina Wiejska) 

 Grunwald (Gmina Wiejska) 

 Łukta (Gmina Wiejska) 

 Małdyty (Gmina Wiejska) 

 Miłakowo (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Miłomłyn (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Morąg (Gmina Miejsko-Wiejska) 

 Ostróda (Gmina Wiejska)

 

Do projektu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: 

a) w chwili przystąpienia do Projektu jest osobą w wieku 18-64 lata 
b) zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze o ponadprzeciętnym poziomie 

wykluczenia społecznego w województwie warmińsko-mazurskim (gminy wymienione powyżej) 
c) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo  
d) posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu 

korzystania lub kwalifikowania się do otrzymania pomocy społecznej  
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W ramach projektu zapewniamy uczestnikom: 

1. Wsparcie  w postaci identyfikacji indywidualnych potrzeb - opracowanie Indywidualnych 
Ścieżek Reintegracji (zajęcia indywidualne w wymiarze średnio 5 godzin na Uczestnika). 

2. Wsparcie w zakresie Aktywnej integracji Uczestników Projektu o charakterze społecznym: 

 Warsztaty Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – 24 godziny/grupa; 
 poradnictwo psychologiczne w wymiarze średnio 4 godziny na Uczestnika; 
 doradztwo zawodowe w wymiarze średnio 4 godziny na Uczestnika. 

3. Szkolenia zawodowe w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji   zawodowych: 
 
 szkolenia indywidualne (zakres wg potrzeb i predyspozycji), zakończone egzaminem i 

uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub 
dostosowanie kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy; 

 stypendium szkoleniowe w wysokości 716,56 zł (przy założeniu, że szkolenie trwa w 

miesiącu 104 godz. – w innym przypadku stypendium zostanie naliczone proporcjonalnie);  

 możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

 

4.   Staż zawodowy zgodny z posiadanymi kwalifikacjami/kompetencjami: 

 w wymiarze średnio 5 miesięcy/osoba; 
 Stypendia stażowe w wysokości 1033,70 zł/miesiąc; 
 badania lekarskie i ubezpieczenia NNW podczas stażu; 
 możliwość zwrotu kosztów dojazdu lub opieki nad dzieckiem/osobą zależną. 

 

5.  Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników Projektu: 

 zajęcia indywidualne w wymiarze 4 godziny na Uczestnika; 
 zakres m.in.: analiza rynku pracy, pozyskiwanie ofert pracy zgodnych z predyspozycjami i 

kwalifikacjami UP, przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej etc. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!! 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: 

 w biurze projektu w Olsztynie: Fundacja na Rzecz Rozwoju Inspirator 

ul. Głowackiego 28 lok 500 

tel. 883 020 310 

 na stronie internetowej: www.technik.slupsk.pl 

 pod nr telefonu w Słupsku: 531 729 402 (osoba do kontaktu: Piotr Trzeciak) 
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http://www.technik.slupsk.pl/

