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Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa: Typy projektów
Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących
form wsparcia:
 poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 staże i/lub praktyki zawodowe,
 szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany
kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką
zawodową u pracodawcy),
 subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia
z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w
ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż,
praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji
pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu
wykonywanej pracy.
 wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy
lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym
poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa: Grupy docelowe
1) Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z terenu
woj. lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej;
b) kobiety;
c) osoby z niepełnosprawnościami;
d) osoby długotrwale bezrobotne;
e) osoby o niskich kwalifikacjach;
2) Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w
PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do
jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej;
b) osoby długotrwale bezrobotne;
c) kobiety;
d) osoby z niepełnosprawnościami;
e) osoby o niskich kwalifikacjach;
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa.

Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa: produkty i rezultaty

Produkty
•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem
w programie;
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie;
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie;
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie;
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie;
Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie

Rezultaty
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,
po opuszczeniu programu;
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;
• Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu.
UWAGA: Trzeba osiągnąć efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 20%

Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa: Stan wdrażania

Konkurs
1

Konkurs
2

Konkurs
3

30.10.2015 –
30.06.2016

30.06.2016 –
30.07.2016

Nie przewiduje
się naborów
wniosków w
roku 2017 r.

Alokacja:
30 mln zł

Alokacja:
50 mln zł

…….

Realizowanych
jest 37 projektów

Trwa ocena
projektów
(wpłynęło 242
wnioski na kwotę
dofinansowania
302,5 mln zł

…….

Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości: Typy projektów
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej obejmujące:
a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej,
c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe)
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
obejmujące:
a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie
wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
b) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w
postaci:
• instrumentów finansowych,
• instrumentów finansowych połączonych z dotacją na spłatę odsetek, instrumentów
finansowych w połączeniu z dotacjami..

Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości : Grupy docelowe

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez
pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku
powyżej 50 roku życia, b) kobiety, c) osoby z niepełnosprawnościami3, d) osoby
długotrwale bezrobotne, e) osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparcie obejmuje w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarcze.
Projekt zakłada kryteria rekrutacji uczestników do projektu zapewniające
preferencje dla osób zamierzających utworzyć przedsiębiorstwo społeczne.

Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości: produkty i rezultaty

Produkty
• Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie.

Rezultaty
• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
UWAGA: Trzeba osiągnąć efektywność wsparcia w postaci utworzonych i utrzymanych
miejsc pracy przez min 12 miesięcy

Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości: Stan wdrażania

Konkurs
1

Konkurs
2
30.05.2016 –
28.06.2016

Nie przewiduje
się naborów
wniosków w
roku 2017 r.

Alokacja:
100 mln zł

…….

Realizowanych
jest 66
projektów

…….

Działanie 11.1. Aktywne włączenie: Typy projektów

 Programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja
programów aktywności lokalnej.
 Programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 Działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków
pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania
aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy
społecznej.
 Programy wychodzenia z bezdomności.
 Programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo –
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych,
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy.
 Programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne
formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu
mieszkaniowemu i bezdomności.
 Programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby
Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz
prac społecznie użytecznych.

Działanie 11.1. Aktywne włączenie: Grupy docelowe

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności:
a) osoby pozostające bez zatrudnienia,
b) b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób
sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
c) osoby o niskich kwalifikacjach,
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem społecznym,
f) osoby bezdomne,
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób wykluczonych
lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym), których udział w
projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

Działanie 11.1. Aktywne włączenie: produkty i rezultaty

Produkty
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie.

Rezultaty
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy po opuszczeniu programu;
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny
rachunek).
UWAGA: Trzeba osiągnąć efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 22%
oraz efektywność społeczną na poziomie 34%.

Działanie 11.1. Aktywne włączenie: Stan wdrażania

Konkurs
1

Konkurs
2

30.10.2015 –
30.06.2016

31.03.2016 –
30.06.2016
(konkurs dla
OPS/MOPR)

Alokacja:
50 mln zł

50 mln zł

Realizowanych
jest 11 projektów

Wpłynęło 23
wnioski na 20 mln
dofinansowania
(trwa ocena)

Konkurs
3

Konkurs
4

29.07.2016 –
28.10.2016

31.10.2016 –
29.12.2016
(konkurs dla
OPS/MOPR)

Alokacja:
70 mln zł

Alokacja:
50 mln zł

Trwa ocena
projektów
(wpłynęło 23
wnioski na kwotę
dofinansowania
22 mln zł

Trwa ocena
złożonych
wniosków

Konkurs
5

28.02.2017 –
28.04.2017

Alokacja:
30 mln zł

…….

Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne: Typy projektów

Świadczenie usług społecznych w społeczności lokalnej, m.in.
obejmujące:
 Usługi asystenckie;
 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w
tym: funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego
 Dzienne formy usług opiekuńczych (dzienny dom pomocy, klub
seniora);
 Sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
 Mieszkania wspomagane.

Usługi ochrony zdrowia, w tym w zakresie:
 Leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi;
 Realizacji programów wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji wśród dzieci

Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne: Grypy docelowe

a) Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem
społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z
niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby
niesamodzielne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków EFS i EFRR na lata 2014-202010;
b) Otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w projekcie
jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
c) Rodziny, w tym rodziny dysfunkcyjne;
d) Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym oraz dzieci w
odniesieniu do działań w zakresie ochrony zdrowia;
e) Podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej
z terenu woj. lubelskiego.

Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne: produkty i rezultaty

Produkty
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie,
• Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.

Rezultaty
• Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych,
istniejących po zakończeniu projektu,
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
UWAGA: Trzeba utrzymać trwałość projektu przez taki sam czas, w jakim był realizowany
projekt

Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne: Stan wdrażania

Konkurs
1

Konkurs
2
31.08.2016 –
28.09.2016

30.12.2016 –
27.02.2017

Alokacja:
100 mln zł

Alokacja:
100 mln zł

Złożono 28
projektów, w tym
16 przeszło ocenę
formalną

Konkurs na
projekty usług
społecznych

Konkurs
3

Kwiecień/maj
2007 (ochrona
zdrowia
psychicznego)
Czerwiec/lipiec
2017 (zwalczanie
otyłości wśród
dzieci)

…….

Działanie 11.3. Aktywizacja zawodowa: Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w
szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym: a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej
(obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe,
mentoring w zakresie prowadzenia działalności); b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie
nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze
pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych).
2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w
przedsiębiorstwach społecznych, w tym: a) subsydiowane zatrudnienie, b) refundacja
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym
zatrudnieniem), c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty reintegracyjne czy
placówki opiekuńczo – wychowawcze, d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni
socjalnej.

3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez
akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym: a) usługi animacji
lokalnej, b) usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w
tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji, c) usługi wsparcia
rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez
zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie
doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

Działanie 11.3. Ekonomia spoołeczna: Grypy docelowe
a) Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym w szczególności przedsiębiorstwa
społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności
Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej,
Kluby Integracji Społecznej);
b) Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, deklarujące chęć
przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne;
c) Osoby fizyczne/prawne zamierzające założyć przedsiębiorstwo społeczne;
d) Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o
ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
e) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
f) Przedstawiciele administracji publicznej z terenu woj. lubelskiego

Działanie 11.3. Ekonomia społeczna: produkty i rezultaty

Produkty
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
objętych wsparciem w programie.
• Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem.

Rezultaty
• Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na
własny rachunek).
• Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych.
UWAGA: Trzeba zapewnić efektywność zatrudnieniową w okresie trwałości projektu

Działanie 11.3. Ekonomia społeczna: Stan wdrażania

Konkurs
1

Konkurs
2
29.07.2016 r. –
30.08.2016

Alokacja:
100 mln zł
Podpisano 2
umowy na kwotę
dofinansowania
10,8 mln zł

30.12.2016 r. –
28.02.2017 r.

Alokacja: 100
mln zł

…….

Program Aktywizacji Lokalnej (PAL): dobra praktyka z Rybnika

Program Aktywności Lokalnej wprowadzany był stopniowo na
poszczególnych dzielnicach.
Dzielnica Boguszowice Osiedle i Stare – PAL „Moja dzielnice –
moje miejsce”
- Realizacja w latach 2009 – 2015 (wsparciem objętych 119 osób
wraz z rodzinami, część osób brała udział w działaniach przez
więcej niż jeden rok)
Dzielnica Niedobczyce „Czas na zmiany”
- Realizacja w latach 2011 – 2015 (ilość osób - 57 wraz z
rodzinami i otoczeniem osób wykluczonych społecznie, część
osób wspierana przez dłuższy okres czasu)
Dzielnica Paruszowiec – Piaski „Dzielnica z pomysłem”
- Realizacja w latach 2012 - 2015 (wsparciem objęte 54 osoby
wraz z rodzinami i otoczeniem osób wykluczonych społecznie).

Program Aktywizacji Lokalnej (PAL): dobra praktyka z Rybnika

Działania realizowane w ramach programu skierowane bezpośrednio do
uczestników:
 grupy wsparcia,
 kursy zawodowe zgodnie z potrzebami uczestników oraz potrzebami
rynku pracy,
 poradnictwo specjalistyczne – psychoterapeuta, trener pozytywnego
myślenia, masażysta, refleksjolog, animator społeczności lokalnej, itd.,
 trener pracy,
 doradca zawodowy,
 asystent rodziny,
 praca socjalna,
 psycholog,
 aktywizacja rodzin,
 zajęcia z zakresu animacji społecznej,
 trening umiejętności społecznych,
 wolontariat.

Program Aktywizacji Lokalnej (PAL): dobra praktyka z Rybnika

Działania skierowane do otoczenia osób zamieszkujących na
dzielnicach:
 współpraca z instytucjami na rzecz dzielnicy,
 piknik,
 wycieczka,
 Dzień promocji zdrowia,
 wigilijka dla mieszkańców,
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny oraz Punkt Poradnictwa
Obywatelskiego – porady psychologa, prawnika, doradcy
zawodowego, logopedy,
 wyjście do kina,
 zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 zajęcia artystyczne,
 działalność animatorów społecznych .

Dziękujemy za uwagę

Ryszard Boguszewski

