
Tereny powojskowe 
w Ożarowicach jako miejsce integracji 

i aktywności społecznej
Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej 
integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego
Cel projektu:
Wzrost potencjału społecznego i zawodowego społeczności z obszaru rewitalizacji gminy Ożarowice 
poprzez realizację w okresie od 1 grudnia 2020 r.  do 30 listopada 2021 r.  programu aktywności 
lokalnej opartego o ścieżki reintegracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 10 
osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

Beneficjent/ Lider 
Projektu:
GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42- 625 Ożarowice

Realizator:
BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY 
GMINY OŻAROWICE Z SIEDZIBĄ 
W TĄPKOWICACH
ul. Zwycięstwa 17
42- 624 Tąpkowice
tel. 32 285 72 93

www.mapadotacji.gov.pl

KWOTA DOFINANSOWANIA: 182 768,76 PLN

Projekt skierowany jest do 10  osób (6 kobiet, 4 
mężczyzn)  tj.   społeczności  lokalnej 
zamieszkałej w  Gminie Ożarowice,     

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym.

Do udziału w projekcie 
ZAPRASZAMY:
osoby korzystające ze świadczeń 
z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą z 12.03.2004 r.  o pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia takim wsparciem 

osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie tylko 
usług o charakterze zawodowym jest niewystarczające

osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych 
sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
osobą z niepełnosprawnością 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

OFERUJEMY:
- Opracowanie Analizy potrzeb, barier, szans i zagrożeń
- Poradnictwo zawodowe
- Poradnictwo specjalistyczne- konsultacje z psychologiem           
- Trening umiejętności społecznych w postaci warsztatów: 
Zarządzanie budżetem domowym,
Autoprezentacja, 
Radzenie sobie ze stresem, 
Komunikacja, 

- catering na spotkaniach animacyjnych
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
- stypendium szkoleniowe

ZAPEWNIAMY:

- Wsparcie doradcy zawodowego
- Szkolenia zawodowe, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb Uczestników projektów

Udział w 
projekcie jest 
BEZPŁATNY! 


