PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
realizowany przez College Medyczny w ramach :
Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem;
Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych;
Poddziałanie 9.2.1 rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Projekt „Aktywna integracja – równe szanse – lepsza przyszłość” skierowany jest do grupy 750
osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego:
- osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie z co najmniej

jednego powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12.03.2004r1
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 750 osób (min. 380 kobiet, min. 100 osób
niepełnosprawnych) z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci oraz
zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych i zawodowych w województwie
świętokrzyskim poprzez utworzenie Centrum Interwencji Kryzysowej.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Porady specjalistów (psycholog, terapeuta) indywidualne i rodzinne;
2. Poradnictwo prawne;
3. Psychoterapia;
4. Doradztwo zawodowe;
5. Mediacje rodzinne;
6. Grupy wsparcia;
7. Warsztaty rozwoju osobistego;
8. Warsztaty motywacji osobistych;
9. Warsztaty z osobami z nawróconą chorobą alkoholową;
10. Zajęcia w ramach aktywności społecznej;
11. Mobilne porady specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień)
12. Warsztaty integracyjno – zawodowe;
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub
ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki
obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Biura projektów :
ul. Wesoła 19/3 , 25-305 Kielce, II piętro
celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu – 730 868 730

