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Sięgaj po fundusze

na aktywizację społeczną

Dla kogo?

NA CO?

osób zagrożonych ubóstwem

staż zawodowy

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

poradnictwo grupowe
i indywidualne

Gdzie szukać wsparcia?
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Podmioty ekonomii społecznej
Samorządy i ich jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Kościoły i związki wyznaniowe

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

zatrudnienie socjalne

pomoc w opiece
nad osobami
niesamodzielnymi

aktywizację
społeczną i zawodową

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.lodzkie.pl
www.wuplodz.praca.gov.pl

Wsparcie dla osób znajdujących się
w trudnej sytuacji
Aktywizacja społeczna daje
możliwości rozwoju i wyjścia z trudnej życiowej sytuacji, w jakiej znajduje się
wciąż wiele osób. Szkolenia, staże, praktyki, sesje
z doradcą i psychologiem –
to tylko niektóre ze sposobów wsparcia.
Szansę na rozwój umożliwia także aktywizacja zawodowa, m.in.
poprzez np. budowę żłobków, bez
których matki maluchów nie mogłyby podjąć pracy. Warto skorzystać
z dobrze zorganizowanej pomocy,
kiedy tego naprawdę potrzeba. Pomoc
w tym zakresie często jest możliwa do
sfinansowania ze środków unijnych.
Trwają właśnie konkursy dotyczące
aktywizacji społeczno-zawodowej
w województwie łódzkim (Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Fundusze na ten
cel pochodzą z regionalnego programu. O środki mogą ubiegać się instytucje pomocy i integracji społecznej,
podmioty ekonomii społecznej, samorządy, organizacje pozarządowe,

instytucje kościelne, związki wyznaniowe czy przedsiębiorcy.

Indywidualne podejście
Jeden z naborów niedawno się zakończył – 30 września 2016 roku
(Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).
Zainteresowanie konkursem było
spore, wpłynęło 40 wniosków od
organizacji i instytucji, które zgłaszają chęć udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnym
położeniu z powodu ubóstwa czy
innych problemów społecznych.
Mogą otrzymać dofinansowanie
swoich działań w wysokości 85 proc.
w przypadku projektów zgłoszonych
przez jednostki pomocy społecznej
(ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie)
i 95 proc. w przypadku pozostałych
(organizacji pozarządowych, kościelnych, związków wyznaniowych czy
przedsiębiorców). Reszta stanowi
wkład własny. Konkurs prowadzi
wspólnie Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Wyników należy

spodziewać się w marcu przyszłego
roku. Wówczas dowiemy się, jakie
projekty będą realizowane w Łodzi
i powiatach: brzezińskim, łódzkim
wschodnim, pabianickim oraz zgierskim. – Celem działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz
zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych przez osoby
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Aby wsparcie
było skuteczne, należy zastosować
indywidualne podejście do każdego
uczestnika i dokładnie przeanalizować, jakie narzędzia aktywizacji będą
dawały najlepsze efekty. Wsparciem
może zostać objęte także otoczenie
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – wyjaśnia Karolina Włodarska, dyrektor
biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar
Metropolitarny.

Szansa na powrót
do pracy
Instytucje, które będą realizowały
projekty, zaplanowały szereg pożytecznych prac, np. zorganizowanie
porad psychologicznych, prawnych,
poradnictwa zawodowego, dofinansowanie terapii psychologicznej i le-

czenia uzależnień. Na pomoc mogą
liczyć osoby chore, samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
w tym osoby niepełnosprawne. Specjalnie dla nich przewidziano m.in.
asystenta, tłumacza (w przypadku
głuchoniemych) lub przewodnika
(dla osób niewidomych). Pomoc ma
także na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych, którzy nie
potrafią sami powrócić na rynek
pracy. Skuteczne powinny okazać się
konsultacje doradców zawodowych,
kursy i szkolenia zawodowe pozwalające zdobyć pożądane na rynku pracy
kwalifikacje, a ponadto odbyć staże
i praktyki zawodowe. Możliwe będzie również zastosowanie aktywizacji edukacyjnej. Wszystko po to, by
poszerzyć wiedzę i umiejętności tych,
którzy zakwalifikują się do udziału
w poszczególnych projektach. Podobny profil ma konkurs, który został ogłoszony kilka dni temu. Wnioski można składać do 17 listopada
2016 roku. Tutaj pula pieniędzy do
zagospodarowania na pomoc potrzebującym jest jeszcze większa niż
poprzednio i wynosi ponad 45 mln
zł. Konkurs daje ponadto możliwość
wspierania tworzenia lub funkcjonowania podmiotów integracji społecz-

nej, czyli Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Centr Integracji Społecznej czy Zakładów Aktywności Zawodowej. Chodzi
o to, aby przez tego typu działalność
osoby w trudnej sytuacji życiowej czy
zawodowej mogły zmienić swoje życie. Lista niezbędnych dokumentów,
które należy złożyć, dostępna jest na
stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi – www.rpo.wup.lodz.pl.

Lepsza infrastruktura
Pieniądze z UE to również szansa na
poprawę całej infrastruktury związanej z pomocą społeczną. Do 10
listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego można składać wnioski o finanse na ten
cel. Pula środków to prawie 65,7 mln
zł. Maksymalnie można uzyskać 88
proc. dofinansowania. O wsparcie
mogą ubiegać się m.in. samorządy
i ich jednostki, podmioty lecznicze
i ekonomii społecznej, organizacje
pozarządowe, instytucje kościelne,
związki wyznaniowe, przedsiębiorcy
i towarzystwa budownictwa społecznego (te jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego).
JOANNA CHRZANOWSKA
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
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