
 

Projekt ”Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2: Włączenie społeczne, 

Poddziałanie 9.2.1: Aktywne włączenie społeczne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

 

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu 

''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie ogłasza nabór do projektu pod nawą 

''Aktywni – Kompetentni – Szczęśliwi'' współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo 

Działania 9.2 Włączenie społeczne Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

na lata 2014-2020 

Projekt skierowany jest dla osób w przedziale wiekowym 20-50 lat, zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Żnin oraz korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej. 

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 17K i 3M zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej oraz 

działań o charakterze środowiskowym na terenie Gminy Żnin w okresie od III/2019 

do III/2020; 

W okresie od 1 marca 2019r. do 31 marca 2020r. dla 20 uczestników projektu zaplanowano 

między innymi:  

 trening podnoszenia kompetencji życiowych, 

 trening umiejętności społecznych ,,Szkoła dla Rodziców'', 

 trening zastępowania agresji,  

 szkolenie edukacyjne dla osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, 

 kursy zawodowe. 

 indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, 

Dla uczestników projektu oraz ich najbliższego otoczenia zaplanowano działania, które mają 

służyć między innymi integracji oraz wzmacnianiu relacji rodzinnych. tj. piknik rodzinny oraz 

wyjazd do Torunia,  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do złożenia wypełnionego 

formularza rekrutacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w biurze projektu 

pokój nr 1, za pośrednictwem pracowników socjalnych oraz poczty w terminie od 

01 marca do 14 marca 2019r.  

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w biurze projektu: ul. 700 - lecia 36, 88-400 Żnin lub 

na stronie internetowej http://www.mops-znin.pl/ w zakładce Projekty. 

Koordynatorem projektu jest Pani Iwona Mroczkowska tel. 52-30-32-919 

 

 


