
 

 

Gmina Miasto Reda jest Partnerem w projekcie pn. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-
ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I”, który uzyskał dofinansowanie w ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,  Osi  Priorytetowej  VI  Integracja  
Działania  6.1  Aktywna  Integracja,  Poddziałania  6.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa –mechanizm 
ZIT. 

Beneficjent (LIDER):    POWIAT WEJHEROWSKI 

Partnerzy:  Stowarzyszenie „PRZYSTANEK”  
Stowarzyszenie „LESOK"  
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie” 
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność” 
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców 
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne 
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz 
Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych 
„ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA” 

Gmina Miasta Wejherowo 
Gmina Miejska Rumia 
Gmina Miasta Redy 
Gmina Luzino 
Gmina Szemud 
Gmina Wejherowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Wartość projektu ogółem   3 356 381, 80 zł 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:  2 852 924, 53 zł 

Okres realizacji Projektu:   01.09.2016  -  30.09.2018 

Programem zostanie objętych 230 osób, 132 kobiety i 98 mężczyzn zamieszkujących powiat 
wejherowski, w tym co najmniej 35 (20 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami. 
 
Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu 
wejherowskiego: - osoby korzystające ze świadczeń OPS, wykluczone społeczne bądź zagrożone 
wykluczeniem, osoby i rodziny dotknięte ubóstwem lub bezrobotne o ustalonym III profilu. 
Uczestnikiem projektu mogą być zarówno osoby będące klientami OPS jak i osoby o bezrobotne o III 
profilu. 
 
W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, 
poradnictwo zawodowe (w typ diagnoza i IPD), psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, 
terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, 
staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej. 
 
Rezultaty projektu to: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 30%, społeczno-zatrudnieniowej - 80%; 
liczba osób: pracujących, po ukończeniu programu - 90, które uzyskały kwalifikacje - 100, 
poszukujących pracy -12. 



 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu oraz we współpracy 
z pracodawcami i przedsiębiorcami, a także przy wykorzystaniu animacji środowiskowej i wolontariatu. 
 

Gmina Miasto Reda jest Partnerem w projekcie pn. „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-
ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II”, który uzyskał dofinansowanie w  ramach 
Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej VI Integracja 
Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania  6.2.1 Rozwój usług społecznych –mechanizm ZIT. 

Beneficjent (LIDER):    POWIAT WEJHEROWSKI 

Partnerzy:  Stowarzyszenie „PRZYSTANEK”  
Stowarzyszenie „LESOK"  
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie” 
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność” 
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców 
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne 
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz 
Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych 
„ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA” 

Gmina Miasta Wejherowo 
Gmina Miejska Rumia 
Gmina Miasta Redy 
Gmina Luzino 
Gmina Szemud 
Gmina Wejherowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Wartość projektu ogółem   1 127 691, 66 zł 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:      958 537, 91 zł 

Okres realizacji Projektu:   01.09.2016  -  30.09.2018 

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz 
ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego. 
 
Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., 37 kobiet i 31 
mężczyzn, w tym co najmniej 10 (6 kobiet i 4 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami. 
Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu 
wejherowskiego: 
 

• Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (10 wychowanków) 

• Rodziny z problemami wychowawczymi, dzieci i młodzież (37 osób z rodzinami) 

• Seniorzy, osoby niesamodzielne i ich opiekunowie (21 opiekunów z podopiecznymi) 
 
Cele szczegółowe projektu to: powstawanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, 
spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podniesienie poziomu 



 

aktywności społeczno-zawodowej, integracja i wspieranie rodzin, organizacja zajęć 
międzypokoleniowych, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, rozwijanie 
miejsc wsparcia społ., usamodzielnianie i wzrost wydolności opiekuńczej rodzin. 
 
W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnianych, 
warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, pracownie 
tematyczne, szkolenia, kursy zawodowe, terapię, teleopiekę, spotkania w świetlicach 
socjoterapeutycznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, 
dyżury specjalistów, zajęcia opiekuńcze, indywidualne wsparcie psych., zawodowe i prawne, zajęcia 
dodatkowe dla dzieci i młodzieży. 
 
Rezultaty projektu to: co najmniej 28 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług społ., 68 osób 
objętych usługami społ., 15 osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących oraz wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej  
na poziomie 80%. Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego  
z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu. 
Efektem projektu będzie wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc 
świadczenia usług społ. wynikających z lokalnych potrzeb. 
 


