
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza 

do udziału w projekcie pt.: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla 

aktywności osób wykluczonych z terenu powiatu kolbuszowskiego”,  

Numer RPPK.08.01.00-18-0010/19 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym- projekty konkursowe 

Okres rekrutacji do III edycji projektu: 01.12.2021 r.- 31.12.2021 r. 

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO 15 OSÓB W WIEKU  

18-64L.( III edycja), niepracujących (bierne zawodowo, bezrobotne w tym długotrwale), z 

terenu pow. kolbuszowskiego, spełniające jedną przesłanek z ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r, zgodnie z art. 1, tj: 

1) Bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

2) Uzależnionych od alkoholu, 

3) Uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 

4) Chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

5) Długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucji rynku pracy, 

6) Zwolnionych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze 

środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

7) Uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej, 

8) Osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

Z wyłączeniem osób, mających prawo do: 

1) Zasiłku dla bezrobotnych, 

2) Zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, 

3) Renty strukturalnej, 

4) Renty z tytułu niezdolności do pracy, 

5) Emerytury, 

6) Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz posiadającego status 

absolwenta CIS 

 

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE: 
 osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i/lub 

niepełnosprawność sprzężona i/lub intelektualną 

 osoby korzystające z pomocy żywnościowej PO PŻ 2014-2020 

 doświadczające wielokrotnego wykluczenia 

 osoby z zaburzeniami psychicznymi 



FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE: 

 
 FORMY WSPARCIA - REINTEGRACJA SPOŁECZNA: 

- Wsparcie doradcze, psychologiczne, społeczne w ramach IPZS, 

- Grupowe Warsztaty motywacyjne, edukacyjne, 

- Grupowy Trening kompetencji i umiejętności społecznych,  

- Indywidualna terapia,  

 

 FORMY WSPARCIA - REINTEGRACJA ZAWODOWA:  

- Praktyki zawodowe w ramach warsztatów CIS przez okres 12 miesięcy dla 

45 UP  

- BEZPŁATNE -INDYWIDUALNE SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE,  

- Grupowe Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy. 

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: świadczenie integracyjne, zwrot kosztów dojazdu, ciepły 

posiłek, ubrania robocze. 

 

 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY, MĘŻCZYZN 

JAK I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pełny dostęp do projektu ! 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 659 845,22 zł 

www.mapadotacji.gov.pl  

 

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW ORAZ  SZCZEGÓŁOWE 

INFORMACJE 
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 36-100 Kolbuszowa ul. 

Jana Pawła II 8; tel. 17 227 02 58 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00  

oraz na stronie nil.kolbuszowa.pl 

 

 

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/

