
 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

Projekt pn. „Aktywna integracja w Gminie Zbójno” 

 

Gmina Zbójno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnie rozpoczął realizację projektu 

grantowego pn. Aktywna integracja w Gminie Zbójno w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkańców obszaru 

LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – 

projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD, 

Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD 

„Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR 

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2020 r. – 30.09.2021 r.  

Miejsce realizacji projektu: Świetlica Wiejska w Rużu 

Całkowita wartość projektu: 148 997,68 PLN 

Kwota dofinansowania: 141 547,79 PLN 

 

Celem projektu jest: Włączenie społeczne 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i działań 

środowiskowych na terenie Gminy Zbójno w okresie od lipca 2020r. do września 2021r. 

 

Udział w projekcie mogą wziąć mieszkańcy Gminy Zbójno powyżej 18 r.ż. zagrożeni ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (m.in. osoby niepracujące, bezrobotne, niepełnosprawne, osoby 

korzystające lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej oraz osoby korzystające 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) zamieszkujący na terenie gminy Zbójno 

(szczególnie z miejscowości Ruże, Łukaszewo, Sitno) oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Zbójno. 

 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, między innymi: 

⚫ zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, 

⚫ trening umiejętności i kompetencji społecznych, 

⚫ kursy i szkolenia zawodowe, 

⚫ staże zawodowe, 

⚫ warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, 

⚫ kurs prawa jazdy kat. B. 

  

 

Planowane efekty projektu: 

 

⚫ 12 osób skorzysta z poradnictwa zawodowego, 

⚫ 12 osób skorzysta z poradnictwa psychologicznego, 

⚫   5 osób zwiększy poziom umiejętności życiowych,  

 

 

 



 
                                                                                                                                           
 
 
   
  
  

 
 

 

⚫   9 osób nabędzie kompetencje/kwalifikacje w wyniku udziału szkoleń zawodowych, 

⚫   3 osoby zostaną zatrudnione, 

⚫   4 osoby ukończą staż zawodowy, 

⚫   2 osoby zdobędą prawo jazdy 

 Wymagane dokumenty: 

• formularz zgłoszeniowy 

• deklaracja uczestnictwa 

Dokumenty dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej: www.zbojno.pl  

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.zbojno.pl oraz fanpagu: 

https://www.facebook.com/Aktywna-integracja-w-Gminie-Zb%C3%B3jno-

105519034566134/?view_public_for=105519034566134 

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w projekcie przyjmowane będą od 01.08.2020 r. do dnia 

30.09.2020r. w biurze projektu w pok. nr 1 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnie, 

Zbójno 178A, 87 – 645 Zbójno. W sytuacji trudności w dotarciu do biura zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego w celu umówienia wizyty w miejscu zamieszkania. 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji: Ewa Podczaska, adres e-

mail: pomoc@gopszbojno.pl, tel. 54 280 19 32 / 532 253 354 
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