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W puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na wspiera-
nie działań organizacji pozarządowych oraz instytucji 
wyspecjalizowanych w pracy z osobami niepełnospraw-
nymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Dofi-
nansowanie może trafi ć między innymi na organizację 
specjalistycznych szkoleń i treningów kompetencyj-
nych oraz pomoc w uzupełnieniu wykształcenia i zna-
lezieniu zatrudnienia. 

- Liczymy, że po nasze wsparcie sięgną fundacje, stowa-
rzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej, a także 
samorządy lokalne i podległe im specjalistyczne placówki 
działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, między innymi centra i kluby integracji społecz-

nej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności za-
wodowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Do rozdysponowania są 52 miliony złotych. Pomoc tra-
fi  na aktywizację oraz wsparcie w usamodzielnieniu się 
osób mających trudności z normalnym funkcjonowa-
niem w społeczeństwie – niepełnosprawnych, ubogich, 
długotrwale bezrobotnych, czy wywodzących się ze śro-
dowisk obciążonych problemami nałogów lub przemocy. 
Chodzi o przygotowanie indywidualnych ścieżek wspar-
cia – skoncentrowanych na konkretnych osobach i ich 
potrzebach. 

Dofinansowanie umożliwi organizację treningów kom-
petencji społecznych, indywidualnych oraz grupowych 

warsztatów umiejętności życiowych, a także kursów usa-
modzielniających. Wśród działań zwiększających szanse 
na znalezienie pracy przewidziano fi nansowanie stażów 
i praktyk, kosztów doradztwa zawodowego oraz zajęć 
szkolnych uzupełniających wykształcenie, a nawet  stu-
diów – w przypadku osób opuszczających placówki wy-
chowawcze.

Szczególne wsparcie przewidziano dla osób niepełno-
sprawnych. Do wzięcia są środki na szkolenia i treningi 
kompetencyjne, specjalistyczne poradnictwo, zarówno 
zawodowe jak i psychologiczne, a także uzupełnienie 
wykształcenia. Przewidziano możliwość finansowania 
wynagrodzenia asystenta osoby niepełnosprawnej czy 
udziału w terapii psychologicznej. 

RPO na walkę z wykluczeniem społecznym

Integrować, aktywizować, usamodzielnić 
– masz pomysł? 

Są na to pieniądze!  

Więcej informacji na    www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl    www.kujawsko-pomorskie.pl 

Publikacja współfi nansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

-  niepełnosprawnym

-  bezrobotnym

-  osobom 
zagrożonym ubóstwem

-  osobom wywodzące się 
ze środowisk 
obciążonych problemami 
nałogów 
i przemocy

Dla aktywnej  INTEGRACJI 

- organizacje pozarządowe, fundacje, 
stowarzyszenia, spółdzielnie

- samorządy lokalne 
i podlegające im instytucje

- warsztaty terapii zajęciowej 
i zakłady aktywizacji zawodowej

- centra i kluby integracji społecznej

Kto może skorzystać:

- szkolenia i treningi 
kompetencji społecznych

- zatrudnienie asystenta 
osoby niepełnosprawnej

- staże, praktyki i kursy 
uzupełniające wykształcenie, 
studia.

- poradnictwo zawodowe 
i psychologiczne

Na co można otrzymać dotacje:

Komu można pomóc: 


