
Rusza nabór uczestników do projektu pn.: „PERSPEKTYWA - Program wsparcia osób 
niepełnosprawnych z powiatu grudziądzkiego”

Projekt obejmuje kompleksowy program na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grudziądzkiego. W 
ramach projektu realizowane będą działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty 
aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym: 

1. spotkania w  grupie samopomocy i wsparcie animatora lokalnego,
2. zajęcia z terapeutyczne (ergoterapia),
3. aktywizację poprzez udział w kulturze oraz treningu umiejętności życiowych, 
4. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
5. kursy, staże i szkolenia zawodowe,
6. konsultacje z psychologiem,
7. indywidualne poradnictwo prawne.

Uczestnicy projektu otrzymają indywidualnie dopasowaną ofertę wsparcia opracowaną na 
podstawie diagnozy. Każdy uczestnik w ramach udziału w projekcie przejdzie Indywidualną 
Ścieżkę Reintegracji, realizowaną w celu przywróceniu do aktywnego funkcjonowania 
społecznego i zawodowego. 

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału zapraszamy mieszkańców powiatu grudziądzkiego, którzy spełniają łącznie 
poniższe kryteria: 

 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 zamieszkiwanie na terenie powiatu grudziądzkiego.

Kryteria premiujące, za które przyznawane będą dodatkowe punkty podczas rekrutacji to: 
 doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego,  
 znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
 niepełnosprawność sprzężona oraz zaburzenia psychiczne, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi,

 korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ),
 miejsce zamieszkania na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych 

programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.



Weryfikacja spełnienia powyższych kryteriów odbywać się będzie na podstawie 
odpowiednich zaświadczeń, orzeczeń lub oświadczeń potwierdzonych przez uprawnioną 
instytucje, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Osoby, które uzyskają 
najwyższą liczbę punktów zostaną przyjęte do projektu. 

W pierwszym naborze przyjętych zostanie 10 osób niepełnosprawnych zagrożonych 
ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do 
pobrania na stronie:

 -  http://www.spsocspoldzielnia.pl/,

 -  www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce Projekty poprzez wybór strony projektu PERSPEKTYWA 

 - https://www.facebook.com/PERSPEKTYWAprogram-wsparcia-os%C3%B3b-niepe
%C5%82nosprawnych-z-powiatu-grudzi%C4%85dzkiego-1988135191479596/ 

lub w biurze Spółdzielni  przy ul. Dworcowej 2 w Łasinie oraz podczas spotkań 
informacyjnych.

Osoby mające trudność w uzupełnieniu formularza mogą dokonać zgłoszenia pod nr 
telefonu:
608532288.

Uzupełniony formularz w wersji elektronicznej przesłać można na adres: 
waclawszramowski@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres biura Spółdzielni Socjalnej albo 
dostarczyć osobiście do biura projektu 
w godzinach tj. od 7.00 do 15.00. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 16.12.2019 r. i potrwa do 
06.01.2020 r . Formularze złożone po tym terminie nie będą przyjmowane.
Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Spółdzielni Socjalnej PERSPEKTYWA i Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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