Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu -

„ Nowa jakość aktywizacji społeczno- zawodowej w wielkopolskich ZAZ-ach.”

Nazwa i numer Priorytetu - VII. Promocja integracji społecznej
Numer i nazwa Działania

- 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

społecznej
Numer konkursu - POKL/7.2.1/1/10
Okres realizacji projektu: 01.09.2010r. – 30.06.2011r.
Obszar realizacji Projektu – Wielkopolska

Budżet Projektu : 1 179 189,31 zł

Projekt zakłada pomoc osobom niezatrudnionym zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu
niepełnosprawności oraz wsparcie dla finalizacji

tworzenia 2 nowych i działalności pozostałych

podmiotów integracji społecznej tj. Zakładów Aktywności Zawodowej i ich pracowników.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem
poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz rozwijanie

9 Zakładów

Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce w latach 2010-2011r.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- większa skuteczność rehabilitacji społeczno- zawodowej dzięki wsparciu działalności 9 podmiotów
integracji społecznej w Wielkopolsce w 2010-2011r.,
- nowe usługi społeczne, inicjujące i wspierające przechodzenie Osób Niepełnosprawnych na wolny
rynek pracy poprzez utworzenie Inkubatorów Pracy Osób Niepełnosprawnych w Wielkopolskich ZAZ ach w 2010-2011r.,
-większa aktywność zawodowa i społeczna Osób Niepełnosprawnych, którzy poprzez szkolenia
wyposażeni w kompetencje i kwalifikacje zawodowe osiągają lepszą pozycję

na Wielkopolskim

rynku pracy i możliwości poruszania się po nim do 2011r.,
- wzrost poczucia własnej wartości,
Zespół roboczy do zarządzania projektem nr POKL.07.02.01-30-040/10
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie ul Szeroka 8, 62-506 Konin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- lepsza wiedza wielkopolskich pracodawców na temat Niepełnosprawnych w Pracy dzięki Portalowi do
roku 2011 ( utworzony zostanie Wielkopolski Portal Pracy Osób Niepełnosprawnych- portal służący
pośrednictwu pracy ),
- wzrost samodzielności i doświadczenie Osób Niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie,
- wzrost świadomości na temat równości Kobiet i Mężczyzn w 2011 roku w wielkopolskich ZAZ- ach.

Projekt adresowany jest do 130 osób, w tym 79 kobiet i 51 mężczyzn niepełnosprawnych w tym
z zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, zameldowanych
na terenie województwie wielkopolskim, oraz 7 istniejących i 2 tworzonych

ZAZ- ach. W

grupie docelowej znajdzie się ponad 50 % Osób Niepełnosprawnych.

Partnerstwo w projekcie :

Została spisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „ Nowa jakość aktywizacji społecznozawodowej w wielkopolskich ZAZ- ach,” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .
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Lider Projektu - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
Powiat Słupecki
Powiat Ostrzeszowski
Gmina Żerków
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile
Gmina Mieścisko
Gmina Koźmin Wielkopolski
Gmina Lisków
Gmina Borek Wielkopolski
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
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