
 

  

 
 
 

Projekt pn. „Warsztat kariery” nr RPWP.07.01.02-30-0070/22 jest realizowany w ramach                     
Oś Priorytetowa 7: Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 

Aktywna Integracja-projekty konkursowe,  Wielopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Projekt „WARSZTAT KARIERY” realizowany jest przez Profutura Hub Sp. z o.o.  
w partnerstwie z Gminą Miejską Kościan/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. 

 
Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na terenie województwa wielkopolskiego. 
 

1. Biuro projektu znajduje się w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 20/18 A. 
2. Okres realizacji projektu: 01.08.2022r. - 31.07.2023r.  
3. Planowany okres realizacji II edycji: styczeń – marzec 2023 r. 
4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
5. Biuro projektu znajduje się również u Partnera: Klub Integracji Społecznej w Kościanie                              

ul.  Bernardyńska 2. 
6. Zgłoszenia przyjmowane są u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej                              

w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1 lub u koordynatora projektu w Klubie Integracji 
Społecznej: Agnieszki Kurowskiej tel.: 65 5 11 44 16; 669 290 928  
 

Zakres wsparcia 
1. Aktywizacja społeczna i zdrowotna: 

 Wsparcie psychologiczne 

 Samopomocowe grupy wsparcia – spotkania grupowe 

 Kurs umiejętności społecznych - spotkania grupowe 
2. Aktywizacja zawodowa: 

 Doradztwo zawodowe 

 Kurs aktywnego poszukiwania pracy - spotkania grupowe 

 Pośrednictwo pracy 
3. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych: 

 Kursy zawodowe 

 3-miesięczne staże dla 25 osób 
4. Działania o charakterze środowiskowym: 

 Spotkania edukacyjno-terapeutyczne dla uczestników i ich otoczenia 
 

Istnieje możliwość otrzymania wsparcia w formie poradnictwa prawnego oraz rehabilitacji 
zdrowotnej. 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Uczestnicy Projektu 
 

1. Projekt skierowany jest do 75 osób spełniających łącznie poniższe warunki, w tym 20 osób                     

z terenu miasta Kościana: 

a)    jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego, 
b) jest w wieku 15-64 lata, 
c) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi  

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” (Rozdział 3 pkt. 13), 

d)   jest osobą bierną zawodowo. 
 
 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały: 
a) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 
b) osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
c) osoby spełniające drugą przesłankę wykluczenia zgodnie z „Wytycznymi 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” (Rozdział 3 pkt. 13), 

d) kobiety. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


