
Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie
w imieniu Samorzàdu Województwa

Zachodniopomorskiego
og∏asza konkurs otwarty nr 1/7.2.1/09

na sk∏adanie wniosków o dofinansowanie ze Êrodków
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego projektów w ramach 

Priorytetu VII Promocja integracji spo∏ecznej, 
Dzia∏anie 7.2 Przeciwdzia∏anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

ekonomii spo∏ecznej, Poddzia∏anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo∏eczna
osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym

Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, obejmujàcych nast´pujàce typy projektów:

1. Wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i dzia∏alnoÊci podmiotów 
integracji spo∏ecznej, w tym: centrów integracji spo∏ecznej, klubów integracji spo∏ecznej, zak∏adów aktywnoÊci 
zawodowej oraz podmiotów dzia∏ajàcych na rzecz aktywizacji spo∏eczno-zawodowej (których podstawowym 
zadaniem nie jest dzia∏alnoÊç gospodarcza) z wyjàtkiem warsztatów terapii zaj´ciowej

2. Kursy i szkolenia umo˝liwiajàce nabycie, podniesienie lub zmian´ kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 
osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym

3. Sta˝e, subsydiowane zatrudnienie i zaj´cia reintegracji zawodowej u pracodawcy 
4. Poradnictwo psychologiczne, psychospo∏eczne, zawodowe i inne, prowadzàce do integracji spo∏ecznej 

i zawodowej, skierowane do osób zagro˝onych wykluczeniem i ich otoczenia
5. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i Êrodowiskowego na rzecz integracji zawodowej 

i spo∏ecznej (w tym np. Êrodowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, 
streetworkingu, couchingu, treningu pracy)

6. Rozwój us∏ug spo∏ecznych przezwyci´˝ajàcych indywidualne bariery w integracji spo∏ecznej w tym w powrocie 
na rynek pracy

7. Rozwijanie umiej´tnoÊci i kompetencji spo∏ecznych, niezb´dnych na rynku pracy
8. Wsparcie tworzenia i dzia∏alnoÊci Êrodowiskowych instytucji aktywizujàcych osoby niepe∏nosprawne w tym 

zaburzone psychicznie
9. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagro˝onych wykluczeniem 

spo∏ecznym
10. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spo∏ecznej m∏odzie˝y (Êwietlice 

Êrodowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby Êrodowiskowe) po∏àczonych z realizacjà 
dzia∏aƒ w zakresie reintegracji zawodowej i spo∏ecznej

11. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równoÊci szans, mobilnoÊci 
i elastycznoÊci zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu

12. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-spo∏ecznego i wspó∏pracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na 
poziomie regionalnym i lokalnym

13. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badaƒ i analiz z zakresu polityki spo∏ecznej w regionie (w tym 
dzia∏aƒ majàcych na celu przygotowanie i wdra˝anie gminnych lub powiatowych strategii rozwiàzywania 
problemów spo∏ecznych)

Wnioski o dofinansowanie projektu mo˝na sk∏adaç osobiÊcie, kurierem lub pocztà
od 2 lutego 2009 r., w godzinach od 9.00 do 15.00

w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w Szczecinie
w Punkcie Konsultacyjnym EFS  (pok. 210) ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

lub Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie (pok. 25) ul. S∏owiaƒska 15a, 75-846 Koszalin.
Wnioski b´dà przyjmowane do wyczerpania Êrodków lub zamkni´cia konkursu.

O dofinansowanie mogà wyst´powaç wszystkie podmioty, z wy∏àczeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà lub oÊwiatowà na podstawie odr´bnych przepisów), które spe∏nià 

kryteria okreÊlone w dokumentacji konkursowej, 
z wy∏àczeniem podmiotów okreÊlonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póên. zm.) 

Na projekty wy∏onione do realizacji w ramach konkursu dost´pna jest kwota 

6 367 860 z∏

Dodatkowe informacje oraz dokumentacj´ konkursowà mo˝na uzyskaç w Punktach Konsultacyjnych EFS 
w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, pok. 210 i 211, tel. 091 42 56 163, 091 42 56 164, pokl@wup.pl oraz 

w Koszalinie ul. S∏owiaƒska 15a, pok. 25, 26 tel. 094 34 45 025, 094 34 45 026, poklkoszalin@wup.pl. 
a tak˝e na stronie internetowej www.pokl.wup.pl.

Og∏oszenie wspó∏finansowane ze Êrodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki.


