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PROJEKT "AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIAŁANIE" 

 

Powiat bieruńsko-lędziński od dnia 1 stycznia 2016 roku przystąpił do realizacji projektu 

pn. „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 1 689 971,00 zł, w tym 

dofinansowanie z Funduszu Europejskiego:1 436 475,35 zł. Beneficjentem projektu jest powiat 

bieruńsko-lędziński, a Partnerami projektu jest gmina Imielin i gmina Bieruń. Realizatorem 

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej w Imielinie i Bieruniu. 

 

 1. OPIS PROJEKTU: 

Projekt tworzy innowacyjną ofertę mającą na celu wzrost zdolności do zatrudnienia jego 

uczestników. Projekt pozytywnie wpływa na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn poprzez 

planowane działania z zakresu instrumentów aktywnej integracji przyczyniających się 

do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, 

ograniczenia segregacji na rynku pracy (poprzez promowanie i kierowanie kobiet i mężczyzn 

na tego samego typu szkolenia i kursy) , zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia (międzypłciowe promowanie szkoleń i kursów dotychczas kojarzonych 

z pracą wykonywaną tylko przez kobiety lub mężczyzn) oraz propagowania godzenia pracy i życia 

osobistego (poprzez elastyczne formy zatrudnienia). Wyraża się to w konkretnym planowanym 

zakresie wsparcia dla uczestników w postaci: promowania na etapie promocji projektu zatrudnienia 

i mobilności pracowników, godzeniu życia zawodowego i prywatnego oraz promowaniu włączenia 

społecznego i zwalczaniu ubóstwa – m.in. przez zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.   
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 2.UCZESTNICY PROJEKTU: 

Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” kierowany jest 

do 85 uczestników/-czek projektu z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku 15-65 lat, osób 

lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w tym m.in. długotrwale 

bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych 

o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, osób i rodzin zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym tj. osób kwalifikujących się lub korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających, rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, osób niesamodzielnych, osób 

bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osób i rodzin korzystających 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.  

 

 3. MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: 

Działania projektowe prowadzone będą na terenie gmin powiatu; Lędzin, Imielina, Bierunia, 

Chełmu Śląskiego, Bojszów. 

 

 4.PLANOWANE DZIAŁANIA: 

Planowane działania projektowe obejmują wsparcie: 

-  zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,           

    wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe, 

- edukacyjne mające na celu wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub                      

    kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, 

- społeczne, które przywróci lub wzmocni kompetencje społeczne, zaradność, samodzielność  

     i aktywność społeczną, 

-  zdrowotne, którego celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających                      

 funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujące oddalenie z rynku pracy.  
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W ramach działań z zakresu aktywnej integracji wsparcie będzie miało charakter: 

-indywidualny w formie doradztwa i terapii,  

-grupowy w formie treningów, warsztatów, szkoleń, 

-stacjonarny  formie poradnictwa specjalistycznego.  

W ramach działań o charakterze środowiskowym planowane jest utworzenie Międzypokoleniowego 

Klubu Spotkań w każdej z gmin, które będą uzupełnieniem instrumentów aktywnej integracji. 

Dla uczestników i ich otoczenia zaplanowano wycieczki, koncerty czy zajęcia sportowe. 

 5.REKRUTACJA: 

Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły od 1.01.2016 - 30.09.2017 roku.  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby spełniające kryteria naboru.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 08 11, na stronie 

internetowej http://pcpr.powiatbl.pl/aktywnewspieranie/ lub bezpośrednio w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach ul. Lędzińska 24. 


