KANCELARIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NON PROFIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w partnerstwie

ze SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ ARKA
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

pn.

„Aktywna integracja w powiecie
gostyńskim i śremskim”

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu ( 60K, 40M), zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej,
zamieszkujących powiat gostyński, śremski, kaliski, leszczyński, wągrowiecki, obornicki, ostrowski, pleszewski oraz na terenie miast na prawach
powiatu Kalisz i Leszno woj. wielkopolskiego, w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r.
Cel zostanie osiągnięty z zastosowaniem instrumentów aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej.
Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bierne zawodowo, niepracujące, niezarejestrowane w PUP. Wsparcie otrzyma 20% ON (12K),
w tym min. 10% o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi,
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Zakładamy udział min. 3os.(3K), korzystających z PO PŻ 2014-2020, dla których zakres wsparcia nie powiela działań, które dana osoba/rodzina

Mieszkasz na
terenie
społecznego.
W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE OFERUJEMY:
województwa
✓ Indywidualne wsparcie m.in.: doradcy zawodowego, psychologa, prawnika,
wielkopolskiego?
Mieszkasz

otrzymuje z PO PŻ. Zakładamy, że co najmniej 10 UP (6K), spełniać będzie przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia

pośrednika pracy

na terenie
realizacji
projektu ?

✓ Grupy wsparcia
✓ Trening kompetencji i umiejętności społecznej
✓ Szkolenia zawodowe szyte na miarę Twoich potrzeb, stypendium szkoleniowe
✓ Staże zawodowe trwające 3 miesiące, stypendium stażowe
✓ Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże
✓ Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
✓ Ubezpieczenie NNW, badanie lekarskie
✓ Szkolenia BHP stażysty, ubiór specjalistyczny/ochronny dla stażysty
INFORMACJE I ZAPISY DO
PROJEKTU:
Biuro projektu
ul. Kolejowa 24
63-800 Gostyń

Masz
ukończone
18 lat?

www.mapadotacji.gov.
p
Dofinansowanie projektu z UE
ZADZWOŃ !!!
tel. 601-066- 070
697-710-492
500-233-180
www.kes.org.pl

Jesteś osobą
niepracującą, bierną
zawodowo,
niezarejestrowaną
w PUP?

922 756,56 zł

NAPISZ !!!
spoldzielniascjalnaarka@gmail.com
biuro.kes.org.pl

Więcej informacji:
www.kes.org.pl

