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GRUPA DOCELOWA 
Osoby zagrożone 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym z terenów 
objętych LSR 

 

(W rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji wsparcia w 

obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020) 

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek 
w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

 osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.:  
bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych,   

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 

osoby nieletnie, objęte kuratela sądową 

osoby przebywające w MOW i MOS 

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością 

osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, 
tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię 

osoby niesamodzielne 

osoby korzystające z PO PŻ 

Otoczenie w/w osób – osoby, których udział jest NIEZBEDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 



 JAKIE DZIAŁANIA ? 
 

1. 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej 

integracji o charakterze środowiskowym  

 

MOGĄ TO BYĆ M.IN.: 

a) Kluby samopomocy 

b) Świetlice środowiskowe 

c) Kluby młodzieżowe 

d) Kluby pracy 

e) Aktywizacja społeczno-zawodowa 

f) Inne formy aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym 

 



 

 

 

 

 

 
 

KLUB 
SAMOPOMOCY 

jest ośrodkiem 
wsparcia dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi   

działa  
w oparciu o 
ustawę o 
pomocy 

społecznej 

jest prowadzony 
przez gminę 

(gmina może zlecić 
prowadzenie klubu 

ngo) 

zakres wsparcia 
ustala gmina w 
uzgodnieniu z 

wojewodą 

prowadzenie 
wszelkiego rodzaju 

działań 
wspierająco- 

rehabilitacyjnego 

- trening umiejętności  

samoobsługi i zaradności życiowej, 

umiejętności społecznych i 

interpersonalnych, umiejętności 

spędzania wolnego czasu, 

- zajęcia usprawniające – 

sportowe, rekreacyjne,  

- terapia zajęciowa – 

indywidualna i grupowa 

Przykładowe formy działań: 

-grupy samopomocowe 

-grupy wsparcia 

-grupy terapeutyczne 

-grupy edukacyjne 

-poradnictwo, doradztwo 

-wolontariat 

-wymiana usług (barter) 

 

Typ projektu nr 1 a 



ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 

działania edukacyjne  
(pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, rozwój zainteresowań) 

działania profilaktyczne (ćwiczenie asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia) 

działania wychowawcze 
(nauka savoir-vivre, nauka współpracy i współdziałania w grupie) 

działania opiekuńcze i współpraca (współpraca z rodzicami, opiekunami, 
instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, dożywianie) 

działania organizujące czas wolny 

Działalność tego typu placówek reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Rozdział 3 Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka) 

Typ projektu nr 1 b 



   Klub młodzieżowy  
 miejsce, w którym młodzież do 18 roku życia (lub do zakończenia 

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), może korzystać  z 
wieloaspektowego wsparcia: 

 -edukacyjnego 

 -integracyjnego 

 -profilaktycznego 
 -artystyczno-kulturalnego 

 -może być realizowany program rówieśniczy. 

 

 

 

 

Klub  zakłada realizację 
celów, tj.: 

wsparcie procesu 
edukacyjnego przez pomoc     
w nauce i przezwyciężanie 

trudności szkolnych 

wzmocnienie procesu 
 integracji  

ze społeczeństwem 

kształtowanie umiejętności           
w zakresie pełnienia ról 

społecznych, rozwój zdolności 
interpersonalnych i postaw 

prospołecznych 

zapewnienie bezpiecznych 

form spędzanie czasu 
wolnego, rozwój talentów        

i zainteresowań 

pomoc w odkryciu potencjału 
 i predyspozycji zawodowych 

wzmocnienie poczucia własnej 
wartości i dostarczenie 

pozytywnych wzorców zachowań 

Typ projektu nr 1 c 



 

 

 

 

 

 
 

•szkolenia z zakresu umiejętności 
poszukiwania pracy 

•grupowe zajęcia aktywizacyjne 
(np. prezentacje, wykłady, dyskusje 
warsztatowe)  

•dostęp do informacji i elektronicznych 
baz danych służących uzyskaniu 

umiejętności poszukiwania pracy i 
samozatrudnienia 

•indywidualne konsultacje 

•pomoc w poszukiwaniu pracy i 

samozatrudnieniu 

 

KLUB PRACY 

pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

Typ projektu nr 1 d 



treningi 

warsztaty 

terapie 

kursy 

szkolenia 

staże/praktyka 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 

I etap aktywizacja 

SPOŁECZNA 

II etap aktywizacja 

ZAWODOWA 

Typ projektu nr 1 e 



Zgodnie z 
Wytycznymi w 

obszarze 
włączenia 

społecznego 

• uczestnictwo w CIS/KIS, 
• szkolenia/kursy zawodowe  
• staż lub praktyka  
• zajęcia w WTZ,  
• doradztwo zawodowe, 

trener pracy  

• terapia rodzinna lub 
psychologiczna, lub 
psychospołeczna dla rodzin 
lub osób,  

• program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie,  

• psychoterapia/ terapia w 
zakładzie osób uzależnionych  

 
• broker edukacyjny 
• uzupełnienie wykształcenia 
• studia dla opuszczających            

placówki O-W lub inne 
 formy pieczy 
 zastępczej 
   

• trening kompetencji/ 
umiejętności społecznych  

• poradnictwo specjalistyczne 
• Indywidulane porady 

psychologiczne  
• praca socjalna 

SPOŁECZNE EDUKACYJNE 

ZAWODOWE ZDROWOTNE 

Typ projektu nr 1 e AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 



JAKIE DZIAŁANIA ? 
 

2.  

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej 

 

MOGĄ TO BYĆ M.IN.: 

 

a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe 

b) działania lidera lub animatora aktywności lokalnej  

c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej 

 

skierowane są do najczęściej jednocześnie do osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób 

 
 



 

 

Typ projektu nr 2 a USŁUGI WZAJEMNOŚCIOWE, SAMOPOMOCOWE 

gromadzenie 
informacji, jakie 

rodzaje usług 
uczestnicy mogą 

świadczyć na rzecz 
innych  

(np. pilnowanie dziecka w 
godz. 16-20, zrobienie 

zakupów, pomoc w 
nauce, szycie, sprzątanie) 

BANK CZASU 
= 

KLUB WOLONATRIUSZY 
 

Możliwe jest  

sfinansowanie z 

projektu kosztów 

zatrudnienia osoby 

prowadzącej  

klub wolontariuszy 
 



 

 

Typ projektu nr 2 b 

Możliwe jest  

sfinansowanie z 

projektu kosztów 

zatrudnienia lidera 

lub animatora 

aktywności lokalnej 

ułatwienie kontaktów oraz 
lepszego poznania się 

mieszkańców 

inicjowania powstawania 
grup obywatelskich 

motywowanie grup i 
środowisk do 

podejmowania aktywności 
ukierunkowanych na dobro 

wspólne 

diagnozowanie potencjału 
lokalnego środowiska 

wyszukiwanie i wspieranie 
liderów lokalnych 

budowanie lokalnych koalicji 

moderowanie sytuacji 
edukacyjnych w środowisku 

pobudzanie energii 
potrzebnej do podjęcia i 
podtrzymania działania 

przez osobę/grupę 

animowanie wśród 
mieszkańców dyskusji 
dotyczących ważnych 

aspektów życia codziennego 

ZADANIA LIDERA/ANIMATORA 



ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ: 

spotkania, konsultacje, działania edukacyjne i 
debaty społeczne;  

spotkania o charakterze integracyjnym, 
edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 

ekologicznym czy turystycznym; 

działania wynikające np. z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Typ projektu nr 2 c 



JAKIE DZIAŁANIA ? 
 

 

3.  

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej  

 

 

MOGĄ TO BYĆ M.IN.: 

 

Działania wspierające budowanie i rozwój lokalnych partnerstw 
publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych 



 

 

 

 

 

 
 

• spotkania 

• konferencje 

• fora 

• seminaria 

• inne formy, które wspierają rozwój 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej np. wizyty studyjne 

BUDOWANIE I 
ROZWÓJ 

LOKALNYCH 
PARTNERSTW  

Typ projektu nr 3 

budowanie partnerstw publiczno-społecznych 
=  

udziału podmiotów ekonomii społecznej  
+ 

 jednostek samorządu terytorialnego 



 

 

WAŻNE !!! 

 

Zgodność z  

 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020  
 

 



Dziękuję za uwagę 

Biuro Programowania RPO 2014-2020  
Wydział Programowania Europejskiego 
Departament Rozwoju Regionalnego 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 


