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Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne 
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane  

na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 
Projekt Nr RPZP.07.01.00-32-K406/17 pn. „Nasze Wsparcie Twój sukces 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie realizuje projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tytuł projektu: 

„Nasze wsparcie Twój sukces”. 

Cel główny projektu: 

Aktywna integracja klientów PCPR w Świdwinie, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia. 

Do kogo skierowany jest projekt? 
 
Projekt przeznaczony jest dla 96 mieszkańców powiatu świdwińskiego, będących klientami PCPR w Świdwinie, należących do jednej z poniższych grup:                                                                                                                                                                                                                           
       

 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę (młodzież od 7 roku życia do momentu usamodzielnienia się); 

 osób z niepełnosprawnościami (od 18 do 64 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).      
  
Z jakich form wsparcia można skorzystać?  



 wsparcie pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie, 

 dopasowany indywidualnie zestaw instrumentów aktywnej integracji, m.in.: 
- wyjazdy socjoterapeutyczne, 
- szkolenia,  
- doradztwo specjalistyczne.  

 
Działania te mogą zostać uzupełnione wsparciem w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału 
w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia. 
 

 
 
 
Szczegółowe informacje udzielane są w: 
 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie                
z siedzibą w Połczynie Zdroju, przy ul. Koszalińskiej 12  
 
Informacji będą udzielać koordynator projektu i koordynatorzy pieczy zastępczej. 
 
Planowane efekty : 

 wzrost integracji społecznej na poziomie minimum 50%, 

 wzrost kompetencji społecznych u minimum 50% uczestników. 

Wartość projektu:  
1 034 700,00 zł (w tym 878 940,00 zł dofinansowania ze środków wspólnotowych) 
 
Harmonogram wsparcia w okresie realizacji 01.01.2019r. do 30.09.2019r. 
 
 
 

 



Dzieci i młodzież przebywający w pieczy zastępczej  
lub opuszczający pieczę 

 
 

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji Miejsce udzielenia wsparcia  

1 Indywidualne i grupowe zajęcia 
ze specjalistami 

Od Stycznia 2019 do Czerwca 2019 Wsparcie udzielane głównie w 
miejscu zamieszkania Uczestnika 

oraz podczas warsztatów 
grupowych na terenie Powiatu 

Świdwińskiego 

2 Indywidualne i grupowe zajęcia kompensacyjne (korepetycje) Marzec 2019r- maj 2019 r. (wsparcie 
udzielane w różnych godzinach, 

ustalanych z Uczestnikami Projektu 
indywidualnie w przypadku 

konsultacji) 

Wsparcie udzielane głównie w 
miejscu zamieszkania Uczestnika 

3 Przeprowadzenie Kursu Prawa Jazdy kat.B Styczeń 2019-Czerwiec 2019 Teren Powiatu Świdwińskiego 

4 Wyjazd integracyjno-edukacyjny sierpień 2019 Wrocław 
 

6 Praca socjalna Od Stycznia 2019 do Czerwca 2019 (wsparcie udzielane w różnych 
godzinach, ustalanych z 
Uczestnikami Projektu 

indywidualnie w przypadku 
konsultacji) 

 

 

 



 

Osoby z niepełnosprawnościami 

lp Nazwa instrumentu Okres realizacji Miejsce udzielenia wsparcia 

1 Indywidualne i grupowe 
zajęcia 

ze specjalistami 

Styczeń 2019 do Czerwca 2019 Wsparcie udzielane głównie w miejscu zamieszkania Uczestnika 
oraz podczas warsztatów grupowych na terenie Powiatu Świdwińskiego 

2 Przeprowadzenie Kursu 
Prawa Jazdy kat.B 

Styczeń 2019-Czerwiec 2019 Teren Powiatu Świdwińskiego 

3 Wyjazd socjoterapeutyczny  
(wakacje) 

Czerwiec 2019r. Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim 

4 Wyjazd socjoterapeutyczny  
(wakacje) 

Wrzesień 2019r. Miejscowość nadmorska w woj. zachodniopomorskim  

5 Praca socjalna Od Stycznia 2019 do Czerwca 
2019-  

(wsparcie udzielane w różnych godzinach, ustalanych z Uczestnikami Projektu indywidualnie w przypadku 
konsultacji 

 


