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UCHWAŁA Nr xxlx t145t12
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 18 kwietnia2012 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Napodstawie art. 18 ust. 1ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.Dz,U. z200l r' Nr 142, poz, |59I zpóŻn, zm.), uchwala się, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się projekt pn. ,,Bądź aktywny - wybierz przyszŁośÓ'' w ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 20|2-2014' Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie7.I.I
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ptzez ośrodki pomocy społecznej
w brzmieniu, który stanowi załącznikNr l do niniejszej uchwały.

s 2. 1 Na realizację projektu, o którym mowa w $ 1, ptzeznacza się środki finansowe
w wysokości odpowiednio w latach 2012 - 10 500'00 zł (slownie: dziesięć tysięcy pięćset
zlotych 00/100 z|);2013 - 11 550'00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt
złotych 00/100 );2014 - 12 600'00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100) '
jako wkład własny, co stanowi l0,5o^ dotacji.

2. Środki, o których mowa w ust.1 zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Leoncin
na |ata 20|2 . 20| 4, w dziale 852, rozdzia|e 8521 4, $3 1 1 9 i pochodzą z dochodów własnych.

$ 3. określa się plan finansowy wydatków projektu, o którym mowa w $l
w brzmieniu, który stanowi zał'ącznikNr 2 do niniejszej uchwały.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$ 5. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnic"ąd Fpa' Gminy
h1V I

Arkadiusz s{Ąasiński
\



Uzasadnienie

ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie ubiega się o dofinansowanie projektu
pn. ,,Bądź aktywny.wybieruprzyszłość,, w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działane 7.I Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Podziałanie 7.I.| Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogami wobec beneficjentów ubiegających się o przyananie dotacji
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wymogiem formalnym jest podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Przedmiotowa uchwała jest niezbędna w celu przedłoŻenia w InsĘrtucji
Pośredniczącej (Mazowiecka Jednostka Wdrażanie Projektów Unijnych) zatlietdzającej
projekt systemowy.

Zgodnie z povtyiszym podjęcie uchwały jest koniecmle w celu spe|njenia kryteriów
formalnych. PĘliĘKdh.{ICzĄcY
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Wniosek o dofinansowanie projektu
PRoGRAM oPERAGYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacie wvpełniane przez instvtucie przvimuiaca wniosek
Data przyięcia wniosku:
Numer kancelarvinv wniosku :
Numer wniosku w Kraiowvm Svstemie Informatvcznvm:
lmie ! nazwlsko osobv orzvimuiacei wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: /| |. Promocja integracji społecznej
1'2 Numer i nazwa Działania: 1. Rozwói i upowszechnienie aktvwnei inteoracii

1.3 Numer inazwa Poddziałania:
z.1.1 RozwÓ'i i upowszechnianie aktywnej integracii przez ośrodki pomocy
;oołecznei

|.4 Woiewództwo: nazowieckie
t.5 lnstytucja' w którei Wniosek zostanie
zlożonv: Mazowiecka Jednostka Wdrazania Prog ramów U nijnych

1.6 Numer konkursu: l |POKL|T .1 .1 t2012
1.7 Tvtuł oroiektu: 3adŹ aktvwnv. wvbierz orzvszłość
1.8 Okres realizacii proiektu; ld 02.01 .2012 Do 31.12.2014

1,9 Obszar realizacji projektu: (cala Polska,
rrojewództwo, powiat, gmina)

WojewÓdztwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat nowodworski
Gmina: Leoncin

t.10 Wyodrębniony projekt współpracy
oonadnarodowei: ! tE

1.1 1 Proiekt innowacvinv: \ IE
1.12 Projekt z komponentem
oonadnarodowvm: \ilE

!I. BENEFICJ ENT (PROJEKTODAWCA)
1 Nazwa projektodawcy: im|na Leoncin / ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie

!.2 Status Drawnv: lminna samorzadowa iednostka oroanizacvina
!.3 NIP: (PL) )311524481
!.4 REGON: )021 68494

Suma kontrolna: 8064-E73A-B59C-6A64 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2



1.5 Adres sledzlby:

U|ica: PartyzantóW
Nrdomu: 3
Nr lokalu:
Miejscowość: Leoncin
Kod pocztowy: 05-155
Telefon: 22-785-65-82 wew.17
Fax: 22-785-65-82wew.17

!.6 osobaĄ uprawniona/e do podelmowan|a
lecvz|| w|ażacvch w lmlenlu oro|ektodawcv: lakub Brzeziński - Kierownik oPS w Leoncinie

!.7 osoba do kontaktów roboczvch: ilżbieta Ławor
1.7.'l Numer telefonu: f2-785-65-82 wew.17
1.7.2 Adres oocztu elektronicznei: nsleoncin@op.pl
1.7.3 Numer faksu: 22-785-65-82 wew.17
1.7.4 Adres: )5-.| 55 Leoncin. ul. Partvzantów 3
1.8 Partnerzv: {tE

Suma kontrolna: 8064-E73A-B59C-6A64 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2 2



III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
20 000

1 uzaladn|en|e po|rżeby |btllfec'| |c.|. plol.ktu

1 ' Uasadt Po|rzebę rea|iza..i| pldekfu
2' wsl ź ce| głiidl'y olEż e|e śżcfegć'łot'. ploiolfu
3' okIBś|' w jałi sPosÓb migżona bęeie Ea|izeja elÓw (']sl6| tvskaŹn|K pombru c6lÓw)
4' okeś| ua ość ob.cną w8kaźnlka (8tan wy},.iowy PtoigKv) i qrnosÓ doce|flą wskEnika (|6 i osiągnĘcie Ędż|. uznano za zBa|izowanie &n6go oe|u)
5'okEś|'wiakisPo9'bin.jałieiPodstawjehierŹonobędąt'6kaźnudBa|izacjiposfoz6gÓ|nychce|Ów{usta|źlodłowety|iuFŻF

1 .1 Uzas.dnlenle polrleby rcqllzrcji projekhr

l ' Wskaż ptob|6n' na k|ory oąowiodź s|anowi c6| gł'wny PrcieknJ
2'PŹedśtawoplssyluac]lptob|.mow6l'doKÓrolodnG|s|ęprjsK(fuwz9|ędnieniemsytuacjikobietimężdIfn)'uwf9|ędniającdaneślatFlycznood

3' Predslaw dctępne dde statysvene uagd.'iająe e] g|'j^/vny proleklu
4' oPi!ż wPłyu iaki realizacja Pojektu może miŃ na Podmioly inne niż gi]pa doc6|o'ła

ina Leoncin (GL) gmina wieiska w powiecie nowodworskim woj'maz. Powiglzchnia 159 kmz' i|. m. 5'095 oś' ( 2597K i2498M) w lym 3481 os. w wieku prod. (źl:oPs
ncin 2011l) W 2011l fe św.adcfeli pomocy społ. korzysla|o 137 rodzin, k|ientÓw ogÓłem 429,lo p6wie 1opl" mieszka cow (ź.:oPs 2011) {|iczba wypłaconych świadcze
Wg szacunk w w 2012 r wzlośnig do 600. Dane powiatu to polwjerdzaią w 201.|r notował on 2o,sy-jeden z wyższych na Mazowszu odsetek klign|Ów pomocy spo|'

(zr:Pomoc Społeczna na Mazowszu)
prob|emem społ., z jakimi boryka się GL jest wysoka stopa bezr., niskie dochody mieszk.,bezradność w sprawach opieku czo- wych. Bezrobocie w powiecie-12,16%

ne ze slycznia 2012r, (sy|uuje powiat na 2 mieiscu w wo|.maz.) wśrÓd tych bezr. 1a5 os. mieszka cy GL (w tym 86K' o 9K M/ięcei niż w 2011r) wg. statys|yki
.wup.mazowsze.pl

osÓb dług' bezr. GL prawie 50% stanowią kobiety. Większość z nich nie podjęła pracy po urodzeniu dziecka. Pozostają one poza rynkiem pracy z braku kwalifikacji
., braku dośw. zaw. oraz umigjęlności poruszania się na rynku placy. Niskolzystna syt. kobigl wigiskich pog|Qbiana lest popżez ste|eolypowe postrzeganie ro|i kobie|y i

mężcŹyfny' przeświadczenie mężczyzn, także samych kobiet, że lo kobiela powinnadbać o dom, męża idzieci. W rodzinie osoby bezr.lunkcje $/ych' narażone są na
i ograniczenia. Pojawiają się zaburzenia w zdefiniowaniu ro| w rodzinie. Rodzice utrwa|ają postawę osoby niemającej wp|ywu na przebieg w|asnego życia. Dzieci

nie uczą się, nie są motywowan ,pojawiają się prob|. wych'w lodzinach, w ktÓtych b6fl. |est dzi dzicfong wyslępujo też plob' a|koho|izmu. czynniki te powodują iż wzraśa
osÓb korzystających z pomocy ośrodka. W trudnej sytuacji rodzinnej to kobieta szuka pomocy w ośrodku i chętniej uczestniczy W proponowanych zajęciach. Projekt

''BądŹ aktywnych - wybierz przyszłość.'to prÓba zbudowania instyt. systemu Wsparcia i usług aktywizujących o charakterze interdyscyp|inarnym nakierowanym na
rozwiązywanie prob|. niezatrudnionych mieszkaricÓw GL, ktorzy doświadczająwie|okrotnej dyskryminacji na rynku pracy oraz Wyk|' teryt. Proj. wpłynie na
i instytucję rynku pracy poprzez rea|izacje WarsztatÓw aktywizacyjnych i kursÓw zaw. otaz na otoczenie osob zagrożonych wyk|., poprzez pokazanie moż|iwości

|any syt. życiowej izaw' dzięki podjęciu wlaściwych docyfji lozwoiu, edukacii i pracy Rea|izacja prci. wp|ynie na |epsze pos|Żeganie przez fiieszka|'icÓw GL samego
ka oraz osÓb pomagających. Utrwa|i ten wizerunek, przez to zwiększy ..zaufanie'' do instytucji (oPS)' co pozytywnie wpływa na efektywność pomocy d|a osÓb z niej
tających. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osÓb z systemu pomocy społ., daje szansę poprawy sytuacji rodziny i zmianę

tych osÓb przez społ. |ok. GL posiada Strategię Rozwiązywania ProblemÓw Społecznych na |ata 2011 - 2016.
keżdym roku rea||zacii prcjektu systemowego w |atach 2012.2014 za|dada s|ę udział l4 Bo. Liczba Bo iest większa niż w m11 roku, w KÓrym w projekcie uczgshiczy|o 8

Suma kontrolna: B064-E734-859C-6A64 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:7.5.2



3.1.2 Cel g|Ówny projektu Wskaźnik pomlaru ce!u
Wartość obecna

wskaźnika
Wartość docelowa

wskaźnika
ir dlo weryfikacii/pozyskania danych do

nnmiarll wckaźnika oraz czestotliwość oomiaru
K M o K M o

Zwiększenie aktywności społecznej,
zawodowej i edukacyjnej 42 BO (1 8K
24M) W okresie rea|izaĄi projektu

2012 - 2014 w Gminie Leoncin

.iczba k|ientÓw instytuc|i pomocy
ipołecznej objętych kontraktami
socjalnymi oraz umowami
.rczestnictwa w prolekcie (PAL) w
ramach proiektu

0 0 0 '18 24 42 Kontrakty socjalne; umowy uczestnictwa w
projekcie;wywiady

-iczba Bo, kJrÓrzy zakoflczy|i udział w
rroiekcie

0 0 0 1 3 1 7 30 -ista obecności, certyfikaty, zaświadczenia, wniosek o
ilatność

-iczba Bo z terenÓw wiejskich'
(tÓŹV wezma udział w proiekcie 0 0 0 1 8 24 42 -ista obecności, certyfikaty, zaświadczenia, wniosek o

rłalność

-iczba Bo z terenÓw wiejskich'
(tÓrzv zako czv|i udział w proiekcie 0 0 0 't3 1 1 30 -ista obecności' certyfikaty' zaświadczenia, wniosek o

rłatność

3.1.3 ce|e szczegÓłowe
proiektu Wskaźnik pomiaru celu

Wartość obecna
wskaźnika

Wartość docelowa
Wskaźnika

irildlo weryf ikacii/pozyskania danych do
pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość

pomiaru
K M o K M o

Nabycie pzez BO kompleksowej
wiedzy i umie|ętności niezbędnej do
podjęcia zatrudnienia oraz monitoring
na wszystkich etaPach realizacii
ce|Ów w |atach 2012 - 2014 w GL

-iczba/procent osÓb u ktÓrych
rastąpił wzrost poziomu wiedzy i
lmiej. w poruszaniu się po rynku
)racy

0 0 0 1 ą 1 1 30

Ankiety ewaluacyjne projektu ex-ante, in-post'
Dokumentacja prowadzona na bieżąco przez psycho|oga
i doradcę zaw. Listy obecności na Warsztatach
aktywizacyjnych

Zdobycie nowych, podniesienie i
udoskona|enie już posiadanych
kwalifikacji zawodowych oraz
monitoring na wszystkich etapach
rea|izacji ce|Ów w |atach 2012 - 2014
w G L

Liczba/procent osÓb ktÓre ukonczyły
szkolenia/kursy/warsztaty zawodowe

0 n 0 1 3 1 7 30 .iczba zaświadcze uko czenia szko|e , dokumentacja
rrowadzona na bieżąco

!abycie kompetencli psycho -
;połecznych oraz monitoring na
ivszystkich etapach rea|izacji ce|Ów w
atach 2012 - 2014 w GL

-iczbalprocent osÓb u ktÓrych wzrÓsł
roziom kompetencji psycho -
;połecznych

0 0 0 1 3 1 7 30
Ąnkiety ewa|uacyjne pro|ektu ex-ante, in.post, dok.
lrowadzona na bieżąco paez psycho|. Listy obecności
ra warsztatach aktywizacyinych.

Zwiększenie umiejętności
nlerpersonalnych, motywacii do
Jziałania, podniesienie samooceny
)raz monitoring na wszystkich
:tapach rea|izacji ce|Ów w |atach
2 0 1 2 - 2 0 1 4 w G L

-iczbalprocent osÓb objętych
rsparciem psychologicznYm

0 0 0 1 8 24 42 -isla obecności, ankieta na zako czenie rea|izacji
zadania.

)iwdziałanie stereotypowemu
iściu do ro|i kobiety i mężzczyzny
monitoring na wszystkich
rch rea|izacji ce|Ów w |alach

k|ientÓw instytucji pomocy
nej objętych umowami
rictwa w projekcie oraz
:ami socjalnymi w ramach

0 0 0 1 8 24 42 Umowa uczestnictwa w proiekcie, kontrakt socjalny /
jednorazowo po podpisaniu umowa/kontraktu

4Suma kontrolna: BO64-E73A-B59C-6A64 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:7.5.2



|zolz - zolł * ct |rea|izowaneqo proiektu l I t l

3.2 Grupy doc.lov'. (nie dolycry proleK Y' |n|ormacylnych I b.d.wczych' w ktÓrych n|. l.st udz|e|ane b.Epoćrcdn|. wsparc|. d|. o3Ób)

'. schalaK.lyzu| o6oby |'4ub |mtylucls' KÓr. z$taną obhla Wparc|on z punKu wl(żonia istoli'yoh dh prciektu coch (np. wlgk' s|afus zawodowy' liryksz|ałc ni ' Pł.ć)
2. Uzasadnl r,ybÓr grup!, doc6|o$6j. k|Óla otięta 2o6tani6 wspai.|on
3.op|sż6po.Óbrkrlacl|ucz$ln|kÓvuczo3|n|cz6todnNzącs|ę&p|anurbutac||'proc.dUrt6krlacyinoi'doda!ow6!onabororazka|a|ogup|zojżysch@ofEkrbcl|(z

uwzo|ędnienien Fdziafu &M)
4. oPisf Po|żeĘ' ba ety i@zekiMda tesinikÓvueeśni@k Pbiekfu ord podaj wiarygodne źiÓd|a PozyskEia danych o ska|i fain|eEowania Po|ercja|nydt ueeshikÓwfuees|nieek

planowanym wBpaG.m proj.Kowym

DobÓr grupy doc' odpowiada na |ok. potrzeĘ poparĘ roz.w środ. wsparciem zostaną objęci (K i M) z GL zagrożeni wyk|. społ. m|n. f powodu: bezlob., niepe|., bezradnośc|
ieszkujący obszary wiejskie. Pomoc skierowana jest do 42 beneficjentÓw ostatecznych/ Bo (1 8 K w tym 5K n. zaw 'l45+ , 3K z orz. niepeł. w stop. lek.|ub umiark. i

,w tym 2M z orz' njepeł. w stop.lek.|ub umiark.) iich otoczenia.'l2 Bo lo os. w większości nieaktywne zawodowo, wwieku aklyw. zaw.' bierne,zagubione, ma|o akl.
. posiadający potencjał oraz energię ktÓrej nie potrafią wyzwo|ić i spozytkować. Wnioskodawca zakłada zakwa|ifikowanie do projektu minl70"/o K z GL

Bofl' na wsi|o l6dna z pEyczyn zagl. wyk|.społ.. nas||a slg. w ko cu styczn|a 2012 r.w wol. maf' na ws| m|gszkało 115 489 bezr.' |i.44'1% ogÓłu bgzr. w |ym 55'709 K. W
nju 20l2r' |jcŻba be7r. zam. na wsizwiększy]a się o 619 osÓb, a w odnies|oniu do stycznia 2011l. wflostowi |icfby zalgios|rowanych bożl. nie towaŹyszy zwięksfen|g
ofert pracy (Wzrost o 24,81o, a W przyp. ofert pracy krÓtkoterminowej spadek o 26%) dane stat. obserwatorium.mazowsze.p|

widzi konieczność rea|. proj., ze wzg|. na moż|iwość unieza|eznienia się Bo od pomocy społ. i powrÓt na rynek pracy
BekrutaciaBozośaniepopŻedzonaakc|ąprom.-in|o.(u|olki'p|aka|y'matealyinf.'bezpI.ogN.wprasjeIŃ.,opracowaniedokUmenlacjilekludnej(bmuhĘŻgł'iąu|am|n

ial w proj.,d6k|a6cja it').inf. na bieżąco przgz plac' oPs' spolkaniami z po|gncja|nymi uczes|nikami w oPs' Termin i szcfeg. kyte a rekrutacji zamieszczone zostaną na
internetowej GL.

Tem|nyimiejscaspotkalizpol.Bodopasowanobędąolg.fuwfg|Qdnisnismpośtrz.stsro|.ro|iKiMnawśi(lÓwnieźwsobotyiniedziele'miejscaopniczwskazanychwyże|
ież '' sk|epy' apteki' ośr.Zdr. , po mszach niedzie|nych).

Bo dotŻemy rÓwnież popżef ana|izę dokumentacji oPs. Pracown|cl socialni oPs Ędą In'. m|esfka cÓ|v o moż|iwości udziafu w pro|. zaintgrgsowani/g uzyśkaią os.
nt. projektu, dowiedzą się do kogo jest skierowny, jakie warunki musi spełniać uczestnik/czka. Rekr. zajmie się kier. proj. oraz p|. socja|ni oPS ponieważ znają środ.

. Po wstępnym naborze osoby zostaną zaproszone do oPS' gdzie wypełnią dek|. udziału w proj. i wymagane oświad. pozwa|ające stwierdzić, ze os. spełnia warunki
w dokumentacji konkursowej/ SzoP PoKL d|a ostatecznego odbiorcy. Po ana|izy dok' wyłonionych zostanie 42 Bo ( 18K i 24M) oraz |ista rez .| 0 os. ostatecznie

ę osÓb do proi. zatw. komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator plo|ektu, kierownik plojektu, placown|ksocj'. Plzy kw.os komisja będzig bla|a pod uwagę: stop|e
ywacii | gotowość do wplowadzgnia zmian życiowych oraz wyrażenie chęci podjęcia pracy, sta|us na rynku pracy. 30% ucfeslnikÓw PAL będą lo rodzice f

iećmi.Przewiduje się zapewnienie opieki nad dziećmi i/|ub osobami za|ożnyml pŹy założ6n|u źe powslanio grupa śamopomocowa |ub odpła|nis w przypadku j6j nie
ia.W procesie rekr. wnioskodawca dołoży wsze|kich stara , aby Bo projektu została jak największa gr. osob zagrożonych wyk|' społ z powodu większej Iiczby

zynnikÓw niż ly|ko befr znajdzie lo swoje odzw|orc|ed|gn|e w wypełnianych przez | ndydalÓw kwestionariuszach. Na ich podstawie zidenMikuje się na |iśoe uczestnikÓw
os.ubogiedośWiadczającewpŻeszłościdlugolNałej|ubciężkl6Jcholoby,o'iarpzemocywlodzinis,uza|gżnione,opuszczająceplacÓwkiopiek..wych.,dolknięterliżno
lypu sytuariami kryzysowymi.

beneficjentÓw: członkowie rodzin uczestnikÓw projektu, mieszka cy, sąsiedzi, osoby nalezące do tych samych kategorii społecznych związanych ze środowiskiem
projektu (m.in. dzieci, seniorzy) - w projekcie przewiduje się działania d|a 30 osob z otoczenia Bo. osoby niepełnosprawne |ub ich otoczenie w PAL będą stanowiły

10% BO.

Suma kontro|na: B064-E73A-B59O-6A64 WeĘa Generatora:7.5 Wersja pub|ikacji: 7.5.2



.2.1 liczba EFS w ramach i ich status

Status uczestnika
Llczba osÓb

K ilrl )

Bezrobotni 0 0 0

ł tvm osobv dłuootrwa|e bezrobotne 0 0 0

Osobv nieaktvwne zawodowo 15 20 35

ł tym osobv uczące |ub kszta|cące się 5 6 1 1

Zatrudnieni 3 4 7

ł tym ro|nicy 3 4 7

iv tvm samozatrudnieni 0 0 0

iv tvm zatrudnieni w mikroorzedsiebiorstwach 0 0 0

ł tvm zatrudnieni w małvch orzedsiebiorstwach 0 0 0
ł tvm zatrudnieni w średnich przedsiebiorstwach 0 0 0
^/ tvm zatrudnieni w duzych przedsiębiorstwach 0 0 0
^/ tym zatrudnieni w administracii publicznei 0 0 0
r tvm zatrudnieni w oroanizaciach oozarzadowvch 0 0 0
)qÓlem 1 8 24 42

r tvm osobv na|eżace do mnieiszości narodowvch i etnicznvch 0 0 0

r tvm mioranci 0 0 0
rv tym osoby niepełnosprawne 3 2 5
r tvm osobv z terenÓw wieiskich 1 8 24 42

Przedsiebiorstwa obiete wsparciem Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa 0
V|ałe przedsiębiorstwa 0
Średnie orzedsiebiorstwa 0
Duże orzedsiebiorstwa 0



3.3 Zadania

1. Pnyponądkuj poszczegÓ|ne zadania do danego celu szczegÓłowego, do ktÓrego osiągnięcia pzyczyni się reaIizacja danego zadania
2. opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chrono|ogiązada wskazanąw budżecie i harmonogramiewrazz uzasadnieniem
3. opisz produkty' ktÓre będą wytworzone W ramach rea|izacii zada

Nr Nazwa zadania SzczegÓłowy opis zadania i produktÓw' ktÓre będą wytworzone
w ramach jego realizacji Cel szczegÓłowy projektu

'I Aktywna Integracja w PALu i Aktywna Integracja -
kontrakty socjalne

Rok 2012,
W ramach aktywnej integracji poza PALem zawartych zostanie 8 kontraktÓw
socjalnych
(3K' 5M); W ramach kontraktu socja|nego rea|izowane zostaną następuiące
działania:
z zakresu ins. edukacy|nych, zawodowych, społecznych, środowiskowych.
Wsparcie będzie miało charakter komp|eksowy' zaprojektowany w
odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika projektu i jego rodziny na
podstawie pzeprowadzonej diagnozy potzeb uczestnikÓw'
W ramach akĘwnej inter. dla wszystkich Bo odbędą się:
- zajęcia zdorad. zaw. d|a 14 osÓb (6 Bo z PAL i8 Bo z kontr' socj.;4
godz. x 4 tyg.) /um. zlec.

Nabycie przez BO kompleksowej wiedzy i
umiejętności niezbędnej do podjęcia
zatrudnienia oraz monitoring na wszystkich
etapach reaIizacji ce|Ów

Zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie
już posiadanych kwa|ifikacji zawodowych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
celow

Nabycie kompetencji psycho - społecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
celow

godz. x 4 tyg.) /um. zlec.
W trakcie warsztatÓW ważnym e|ementem będzie tematyka rÓ| K i M w
rodzinie;
- warsztaty d|a 14 Bo z podnoszenia umiejętności samooceny, wiary w

Zwiększenie umiejętności interpersona|nych,
motywacii do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach realizacji ce|Ów

siebie (4 godziny x 4 tyg.);/um. zlec.
. szkoIenie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych
skierowanych do 14 BO (4 godz. x 4 tyg.); lum. zlec.
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 14 BO ( 4 godz. x
4 tyg.);/um. zlec.
- kursy zawodowe dla I BO - po analizie potrzeb i ankiet wybrano kurs
operatora wÓzkÓw widłowych (zdek|arowani potencja|ni Bo)
W projekcie zap|anowano rÓwnież pzeprowadzenie PAL obejmującego 6
BO (3K i 3M).
W ramach PAL dodatkowo rea|izowane będą następujące działania;
- wyjazd studyjny do wioski tematycznej (dla 6 BO/ Sdni)
. organizacja wyjazdowych szko|e (warsztaty z rękodzieła i zie|arstwa)
połączone z integracją d|a 6 Bo
Dla wszystkich Bo i otoczenia p|anowane są imprezy integracyjne (otwarcie
wioski tematycznej, impreza promocyjna ko cząca etap projektu)
W czasie trwania projektu Bo PAL będą objęci animacją |oka|ną (prac.
socj.)

Ro k2013
W ramach aktywnej integracji poza PALem zawartych zostanie 8 kontraktÓw
socjalnych
(3K' 5M); W ramach kontraktu socja|nego rea|izowane zostaną następujące
działania:
z zakresu ins' edukacyjnych, zawodowych, społecznych, środowiskowych.
Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, zaprojek. w

Przeciwdziałanie stereotypowemupodejściu do
roli kobiety i męż'czyzny oraz monitoring na
wszystkich etapach reaIizacji ce|Ów
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odniesieniu do potrzeb konkret. uczestnika proj. i jego rodziny na
podst. przeprowa. diagnozy potrzeb uczestnikÓw'
W ramach aktywnej inter. dla wszystkich Bo odbędą się'
. zajęcia z dorad. zaw. d|a 14 osÓb (6 Bo z PAL i8 Bo z kontr. socj.;4
godz. x 4 tyg.) /um. zlec.
- warsztaty psychol. dla 14 os. (6 BO z PAL i I BO z kontr. socj.; 4 godz.x 4
tyg.) /um. zlec.
W trakcie WarsztatÓW Ważnym e|ementem będzie tematyka rÓl K i M w
rodzinie:
- warsztaty d|a 14 Bo z podnoszenia umiejętności samooceny, wiary w
siebie (4 godziny x 4 tyg.);/um. zlec.
- szko|enie z zakresu podnoszenia umiejętności i kompetencji społ.
skierowanych do 14 BO (4 godz. x 4 tyg.); /um. zlec.
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 1 4 BO ( 4 godz. x
4 tyg.);/um. zlec.
- kursy zawodowe dla 8 BO - po analizie potzeb i ankiet wybrano kursy
zaw' :manicure-pedicure,f|orys tyka,glazurnik,wykaflczanie wnętrz
W projekcie zaplanowano rÓwnież pzeprowa.PAL obejmującego 6 Bo (3K i
3M):
- Warsztaty z obsługi komp' i inter. (6 Bo 40h)/um. z|ec
D|a wszystkich Bo i otoczenia p|anowane są imprezy integracyine
("Biesiada Sąsiedzka'', impreza promocyjna ko cząca etap pro|ektu)
W czasie trwania projektu Bo PAL będą objęci animacją |oka|ną (prac'
socj.)
Rok 2014
W ramach aktywnej integracji poza PALem zawartych zostanie 8 kontraktÓw
socjalnych
(3K' 5M); W ramach kontraktu socia|nego rea|izowane zostaną następujące
działania z zakr esu ins' edukacyjnych, zawodowych, społecznych'
środowiskowych.
Wsparcie będzie miało charakter komp|eksowy' zaprojektowany w
odniesieniu do potrzeb konkretnego uczestnika projektu i jego rodziny na
podstawie pzeprowadzonej diagnozy potrzeb uczestnikÓw.
W ramach akĘwnej inter. d|a wszystkich Bo odbędąsię
- zajęcia z dorad. zaw. d|a 14 osÓb (6 Bo z PAL i 8 Bo z kontr. socj.;4
godz. x 4 tyg.) lum. zlec.
- warsztaty psychologiczne dla 14 os. (6 BO z PAL i I BO z kontr. socj.;4
godz. x 4 tyg.) /um. zlec.
W trakcie warsztatÓw ważnym e|ementem będzie tematyka rÓ| K i M w
rodzinie;
. warsztaty d|a 14 Bo z podnoszenia umiejętności samooceny' wiary w
siebie (4 godziny x 4 tyg.);/um. zlec.
- szko|enie z zakresu podnoszenia umie|ętności i kompetencji społecznych
skierowanych do | 4 BO (4 godz. x 4 VS.); lum. zlec.
- szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla 14 BO ( 4 godz. x
4 tyg.);/um. zlec.
- kursy zawodowe dla 8 BO - po analizie potzeb i ankiet wybrano kurs
operatora wÓzkÓw widłowych
W projekcie zap|anowano rÓwnież pzeprowadzenie PAL obejmującego 6
BO (3K i3M) .
W ramach PAL dodatkowo rea|izowane będą następujące działania;



- wyjazd studyjny do wioski tematycznet (dla 6 BO/ 3dni)
. organizacja wyjazdowych szko|eri (Warsztaty z rękodzieła i zie|arstwa)
potączone z integracią d|a 6 Bo
D|a wszystkich Bo i otoczenia p|anowane są imprezy integracyjne
("Biesiada Sąsiedzka,', impreza promocyjna ko cząca etap proiektu)
W czasie trwania projektu Bo PAL będą objęci animacją |oka|ną (prac.
socj.)
W |atach 2012-2014 oświadczamy,że skierujemy i sfinansujemy koszty
nauki na poziomie gimnaz'ja|nym/średnim (zgodnie z kryterium dostępu .
instrument edukacyjny dla 1 BO)

z Poradnictwo specjalistyczne Zatrudnienie doradcy zawodowego i psychologa na um. zlec. do pracy z BO
objętego kontr. socj' i PALem

Nabycie pnez BO kompleksowej wiedzy i
umiejętności niezbędnej do podjęcia
zatrudnienia oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w latach 20.| 2 - 2014 w
GL

Zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie
już posiadanych kwa|ifikacji zawodowych oraz
moniloring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów w |atach 2012 - 2014 w GL

Nabycie kompetencji psycho - spotecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów w |atach 2012 - 2014 w GL

Zwiększenie umiejętności interpersonalnych'
motywacji do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w |a|ach 2012 - 2014 w
GL

Przeciwdziałanie stereotypowemu pode|ściu do
ro|i kobiety i mężczyzny oraz monitoring na
wszystkich etapach rea|izacji ce|Ów w |atach
2012 -  2014w GL

3 Działania o charakterze środowiskowvm Działania o char. środ. . w organizację działa będązaangazowani Bo
(kont' soj. i PAL). Typy działa to: - imprezy integracyine (otwierające
projekt' zamykające projekt' .'Biesiada sąsiedzka..)

Nabycie kompetencji psycho . społecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów w |atach 2012 . 2014 W GL

Zwiększenie umiejętności interpersonaInych,
motywacji do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w |atach 2012 - 2014 w
GL

Pzeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do
ro|i kobiety i mężczyzny oraz monitoring na
wszystkich etapach realizacji ce|Ów w Iatach
2012 - 2014w GL

4 Praca socjalna WybÓr Bo w oparciu o ankiety rekr. i ww. środ. gr.42 Bo i 10 osÓb/|ista
rez./Rekr. 42 Bo projektu. Podpisanie i rea|. 18 umÓw przystąoienia do

Nabycie kompetencji psycho - społecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
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projektu oraz 24 kontraktÓw socja|nych , prow' etat. prac.soc. Wsparcie ce|Ów w |atach 2012 . 2014 w GL
udzie|ane przez p|ac. socJ. na ruecz zmolywowan|a BU 0o uoz|ału w
projekcie oraz rozwiązywanie bieżących prob|emÓw. Zwiększenie umiejętności interpersona|nych,

motywacji do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w |a|ach 2012 - 20.|4 w
GL

Przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do
ro|i kobiety i mężczyzny oraz monitoring na
wszystkich etapach rea|izacji ce|Ów w |atach
2012 - 2014w GL

5 Wsparcie dochodowe Z grupy 42 Bo w za|ezności od potzeb i zgodnie z ust. o pomocy
społecznei zostanie przyznane wsparcie finansowe w formie zasiłkÓw
celowych i celowych specjalnych

Nabycie kompetencji psycho. społecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów W |atach 2012 . 2014 w GL

Zwiększenie umiejętności interpersona|nych,
motywacii do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacii ce|Ów w |a|ach 2012 - 2014 w
GL

Przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do
ro|i kobiety i męzczyzny oraz moniloring na
wszystkich etapach rea|izaĄi ce|ow w |atach
2012 - 2014w GL

b Monitoring iewaluacla Monit. iew. |rwaprzez cały okr. wdrażania proj'
systematyczne badanie skuteczności i efektywności działa w projekcie.
ocena zał. ce|Ów' ident. i rozwiazywanie prob' związanych z wdraż.proj,

Nabycie przez BO kompleksowej wiedzy i
umiejętności niezbędne| do podjęcia
zatrudnienia oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w |atach 2012 - 2014 w
GL

Zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie
już posiadanych kwa|ifikacji zawodowych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów w |atach 2012. 2014 W GL

Nabycie kompetencji psycho. społecznych oraz
monitoring na wszystkich etapach realizacji
ce|Ów w |atach 2012 . 2014 w GL

Zwiększenie umiejętności interpersona|nych,
motywacji do działania, podniesienie
samooceny oraz monitoring na wszystkich
etapach rea|izacji ce|Ów w |atach 2012 . 2014 w
GL

Pzeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do
ro|i kobiety i mężczyzny oraz monitoring na
wszystkich etapach rea|izaĄi ce|Ów w |atach
2012 - 2014w GL

WsPoŁPRAcA PoNADNARoDoWA
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zARzĄDzANIE PRoJEKTEM Opis w punkcie 3.7

Ryzyko nleosiągnięciazałożze projektu (dotyczy projektÓw' ktÓrych wnioskowana kwota dofinansowania jest rÓwna a|bo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuacje, ktÓrych wystąpienie utrudni |ub uniemoż|iwi osiągnięcie ce|Ów szczegotowych projektu |ub wskaźnikÓw pomiaru celÓw
2. Wskaż sposÓb identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (za|ścia ryzyka)
3. opisz działania, ktÓre zostanąpodjęte' aby zapobi t l zostać podiete. abv zminima|izować skutki

t.5oddziaływanie proiektu

1' opisz, w jaki sposÓb osiągnięcie celu głÓwnego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektÓw realizacji Priorytetu Po KL
2. ooisz wartość dodana oroiektu

Oczekiwany efekt realizacii PO KL opis wp|ywu realizacji celu g|ÓWnego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźnikÓW na
osiaoniecie oczekiwaneqo efektu realizacii Priorvtetu PO KL

)bjęcie .|5% k|ientÓw instytucji pomocy społecznej
ktÓrzy jednocześnie: są w wieku aktywności
lawodowej, nie pracują i korzysta!ą z pomocy
;połecznej) działaniami aktywnej integracji.

w 2012- 2014 r. oPS obejmie 18 K i 24M działaniami aktywnej integracji, co jest ko|ejnym etapem w osiągnięciu
zakładanych efektÓw rea|izacji PoKL. Proponowane działania jak i zakres merytoryczny form szkoleniowych zapewniają
Bo podniesienie kwa|ifikacji i kompetencji społecznych. Rea|izacja zada w prolekcie przyczyni się do rozwiązywania
prob|emÓw społecznych, zarÓwno wynikających z sytuacji na rynku pracy.jak i poza nim. Wartością dodaną jest wsparcie
dotychczasowej dzia|a|ności ośrodka, ktÓra ze wzg|ędÓw finansowych i organizacyjnych bez udziału środkÓw z EFS
bv|abv ooważnie ooraniczona. Ponadto dzieki rea|izacii proiektu stworzono nowe mieisca pracy.

)bjęcie 10% k|ientÓw instytucji pomocy społecznej (w
uieku aktywności zawodowej) kontraktami
;ocjalnymi.

2012- 2014 r. OPS obejmie 9K i 15M kontraktami socjalnymi, coprzyczyni sie do realizacji
rczekiwanego efektu realizacji POKL. Rea|izacja założonych rezultatÓw przyczyni się do osiągnięcia załozonych celÓw
rrojektu pop|zez: nabycie nowych kompetencji zawodowych, wzmocnienie kompetencji społecznych' zwiększenie szans
ra powrÓt na ranek pracy, promowanie W swoim otoczeniu trzeźwego sy|u życia. Poprzez działania projektowe Wzrośnie
.Ównież Świadomość zarÓwno pracownikÓw, jak i Bo w kwestii nierÓwności w sytuacji kobiet i męzczyzn- co jest
lvartościa dodana oroiektu.

3.5 Potencial i doświadczenie projektodawcy

1' opisz doświadczenie projektodawcy/partnerÓW w rea|izacji podanych przedsięwzięć/projektÓw
2' Pzedstaw informacje potwierdzające potenc|ał finansowy projektodawcy/partnerow do rea|izacji projektu

Doświadczenie Gminy Leoncin/oPS Leoncin w rea|izacji projektow:
Rea|izacia proje|du Pafuerstwo w Widłach Trzech Bz6k w lamach |niclatywy wspÓ|notowei EoUAL wsp łfinansowanggo z EFs . kwota pro|eklu 91 980 z|' czas rea|izacii:2oos
. 2oo8i zadanie rea|izowane ze środk w krajowych w ramach samorŹądowego Wsparcia Rozwoju Mazowśza Komponent D .Budowa wodociągu gminnego Nowe Glocha|e'
na Ęczna ku/olę 1 70 ooo zł; v/ .amach Komponentu c .Modernizac|a nawielzchni drĘi gminn j Nowa Mata wieś . Nowe Gniewniewice na łączną kwotę 200 000 f|; w ramach
Komponenlu B .Remont zespołu szkÓł w Leoncinie wymiana posadfek w sa|ach |ekcyinych I korytarŹu na |ączną kwoĘ 1 09 8o0 z|; zadan|e l6a||zowane ze śrcdkÓw krajowych

ramach samo|z ądow go wsparda Rozu,oiu Mafowsza Komponenl B oświata . wyposażenie p|acow zabaw I k|.lś .0'' plzy zespole szkÓł w Leoncinie, Głusku z sigdŹ|bą w
Nowych Grocha|ach oraz GÓ*ach na łączną kwotę 76 386 zł; zadan|6 real|fowane w lamach Plogramu operacyjnego Kapitał Ludzk|, P||olyl6t |x - lozwÓj wyksaałcenia i

w regionie . Działanie 9.1 WyrÓwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt
rea||zowany przez Gminę w panneBtwie ze stowalzyszeniem D|a wspÓ|nego Dobla w Leonc|n|e oraf zespÓł szkÓł w Leonc|nio. Pżedm|olem proJektu iesl uruchomienio
Punktu Plzgdśzkolnego .Anu|ka.. pozyskane ślodki 869 175 złi Budowa komp|eksu sportowego 'Moie bo|sko - or|ik 2012" - ca|kowi|y kosa operacji 1 429 424'79 z|;
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Rea|izaciaprojeklusyslemowegowrarnachPrioryte|uv||-Ptomocjaint €gracj i6poł €cunej-Działani67'1'Rozwói iupowszechnieni6aktywnej inracj|-Pz|ałan|e7.1.1.
Rozwó| l upowsfschnianie aktywnej integlacii przez oślodki pomocy społecfnei - łącfna kwota projektu 27o ooo Ż;

uwagi (uzasadnienia) pkt. 1
Inv Leoncin w 201 1 r. :  18  452  911 PLN

opE sposobu z.r2ądżania prolek|em

l ' oPisz' w iaki spo6Ób polokl bę&ie żażądfany (z uMg|ędn|on|em ż6ady remośd szaIs kob|ot i mężcfyfn)
2' or'sz' iaklo 2.decze lshniene oE jaka kadra zaangażWane będą w rca|izaqę prcleklu (tvśkaż Mby/stanowiska w prcjekcie i i.h niezbędno kompoI6ncl6)
3. U2asadnł wybć. Pa ne w PrcjoKu (16ż6|Ido|yty)
4. oPi'' rc|ę pa f'6rÓw (zadan|a' za k|l'E odPowiodzia|ny będf|e każdy f Pa nerÓw) |ub innych insMucji agażowanych w prciekt (jeżeti do|yczy)
5.opisz 'wykonaniek l tychfadar9a| izowanychwramachPr|6ktubędz|.z|ecaneinnymPodmiotom|Uzgsadni jz|ecanis loa l izac l izada|1(t

fea|izwany.h w Emach prcjgKu będ2|e z|efue innym podm|otom)
6' oPisf dfia|ania' lakle będą pEwadfone w co|u rnonitoliĘu Prciekfu i j6go uczo3ln|kÓw

projektu będzie miało swoiąsiedzibę nalerenie woj.maz, w budynku oPs w L oncinie' zapewniony będzie dostęp do pe|nejdok. wdlażansgo pro|. oraz moż|iwość
Nego kontaktu uczestnikÓw proj' z |.adĘ proi' Dokumentacia kięgowa przechowywana Ędzio w IJGL.

projektem będzie Zespoł Projektowy/ZP:
Kierownik Proieklu (KP), Koordynator Projsktu (KrP), Pracownik socjatny (PS).
KP(kier.oPs' odp. fa projekt, ostateczne fatwierdzenie decyzji opencyjnych, podpisywanie dokumentÓw meMorycfnych i'inan', podpisywanie umÓw ze spec.. monit' w
zakes.e przes|rzsgania leminÓw rea|izacji dziaja|i zgodnie z harrnonogramem;
KrP.(1/2eta1nacfasreal'proi')prom.,|ekrUt.,prowadz9niedok.mer!orcznejśpoŻądzanieokresowychsprawozda,uslatanieharmonogramudyż.speci.,ptanaizaj+
w PALu ipofa PALem. PŻygotowanie umÓwze spec., dok.zakupÓw' czynności admini. monito ng igwa|uacja
Ps (1 etau fin. z projeklu plzez 6 miesięcy) . odpowiedzia|ny za wywiady środowiskowe, zawarcie i rea|izację konllaklÓw socja|nych; animowanie dfiała w wiosc

malyczneji |ofwiąfywanis bieżących prob|emÓw Bo. za |ozlicżenie postępu linan..rzecz. odpowiada prac. ds. księg' budż'. . drotiadzenie dok.ifinans, spolządzanie
rawofda linans'' lerminowe pżygolowywanie i skł. wnioskÓw o płatność , konvola wydalk w ' umowa z|ecenie / wyd. w kosaach poślednich.

1 otworzy wydzie|one konto bankowe d|a projektu oraz utwo|zy odrębne konta księgowe. NadzÓr nad projektem będzie sprawował KrP /a efekty pracy będą
i oceniane przez kierownika oPS/. Persone| merytoryczny: psycho|og, doradca zawodowy, - zatrudnieni na etat |ub z zewnątiz/ um. zlecenie |ub firma szx.

rea|i. kursÓw zaw. zostanie wynajęta firma szko|., dysponująca ofertą kursow . Pracownicy zatrudnieni na umowy-z|ecenia nie są pracownikami ośrodka.
a|an|a o char. środ. . w organizację dzia|ari będą zaangażowani Bo (kont. soj. i PAL). cd' w uwagach (uzasadnienia) w pkt 2
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IV. BUDZET PROJEKTU

(ateooria ,-o12 1013 1014 )oÓłem
1.1 Kosztvooolem A.1.1 +4.1.21 19 639.76 zt 09 837.89 zt 19 955.89 zł 129 433.54 zl
1'1'1 Kosztv bezpośrednie |9 442.76 zł |7 225,89 zł 04 355.89 zł t-91O24.5421

1.1.1.1 w tym stawki iednostkowe l.00 zł ).00 zł ).00 zl ).00 zł
l.1.1.2 w tvm kwoN rvczałtowe ).00 zł ).00 zł ).00 zl l.00 zł
Zadanie 1: Aktvwna Inteoracia w PALu i Aktvwna lnteoracia - kontraktv socialne 23 000.00 zł 9 600.00 zł !5 180.00 zł i7 780.00 zł
Zadanie 2: Poradnictwo specialistvczne i 200'00 zł 0 000'00 zł 0 000'00 zł !6 200.00 zł
Zadanie 3: Działania o charakterze środowiskowvm 1350.00 zl 1500.00 zl 1500.00 zł 3 350.00 zł
Zadanie 4: Praca socialna l6 821.96 zl 6 821.96 zl 6 821.96 zl i0 465.88 zł
Zadanie 5: Wsoarcie dochodowe l0 500.00 zl 1 550.00 zl 2 600.00 zl 14 650.00 zł
Zadanie 6: Monitorino iewaluacia ).00 zł l.00 zł ).00 zł ).00 zł
IVspÓlpraca oonadnarodowa ).00 zl l.00 zł l.00 zł l.00 zł
Zarzadzanie proiektem 18 570.80 zł 14 753.93 zl 15 253.93 zł 18 578.56 zl
M tym koszty personelu l7 580.80 zł 13 643.93 zł 13 643.93 zl 14 868.66 zł
l.1'2 Kosztv oośrednie |0 197.00 zł 2 612.oo zł 5 600.00 zł l8 409.00 zł
ozliczane ryczaltem ).00 % ).00 o/" ).00 o/" t.00 %
l.1.3 Cross.financinq w kosztach oqołem ).00 zl ).00 zł ).00 zl 1.00 zl
ako 70 wartości proiektu oqolem A..|.314.1| ),00 % ).00 % ),00 % r.00 %
l.1'4 WspÓ|oraca Donadnarodowa w kosztach ooÓłem ).00 zl |.00 zł ).00 zl ).00 zl
ako Ó/c wartości proiektu oqo|em (4.1.414.1| ).00 % 1.00 o/o ).00 % ).00 %

].2 Wkład w|asnv 0 500.00 zł 1 550.00 zł 2 600.00 zł |4 650.00 zł
1.2.1 w tvm wk|ad niepienieżnv ).00 zł ).00 zł ).00 zł |.00 zł
1.2.2 w tvm wklad prywatnv ).00 zł ).00 zł ).00 zł ).00 zl

1.3 Wnioskowane dofinansowanie @.1 - 4.21 19 139.76 zł 18287.8921 07 355.89 zł 294783.54 zl

VAT

7 zl
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V. OSWADCZENIE
iadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku sązgodne z prawdą.

zam, ze instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków' jak równiez z opłacaniem składek
nie społeczne izdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych

, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

iadczam, że instytucja, którą reprezentuię nie pod|ega wyk|uczeniu, o którym mowa W ar|.207 ustawy z dnia27 sierpnia
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póżn. zm.).

am, Że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspó|notowego i krajowego, w tym dotyczącymi
publicznych oraz pomocy publicznej.

iadczam, że zadania przewidziane do rea|izacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, W tym z innych funduszy struktura|nych Unii

am, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy pub|icznej w żądanej wysokoŚci, w tym
de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 t. o

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pub|icznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pÓŹn. zm.) oraz z przepi
iwego programu pomocowego.t)

ześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonuj

l) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy pub|icznej.

ienia wniosku: 07

ieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiązących w stosunku do beneficjenta.-

obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie e|ektronicznej za
i olatformv usluo administracii oublicznei (ePUAP) lub w
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zapozndemlłam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
zobowią;uję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

obowiązek opatzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków sk|adanych jedynie w formie e|ektronicznej za

nie kozystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regiona|nego ośrodka EFS w
pomocy Punktu lnformacyjnego w
pomocy prywatnego konsu|tanWpłatnych szko|eń' doradztwa
inne
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Szczegołowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(r/N)

Pomoc
publiczni
i pomoc

de
minimis

ff/N)

Stawka
jednostkowi

(T/N)

Zadanie
zlecone

fi/N)
j.m.

2012

Liczba Cena
iednost- Łącznie

KoszTY oGoŁEM (4.1)
99 639,76 złKOSZTY BEZPOSREDNTE (4.1.1 )

Zadanie 1 . Aktvwna |nłaaraaia ur DA|.. . ALL.^.. 89 442.76 zl
,  _  _ _ _ _ _ 9 - _ _ r _  , !  ,  ^ E s  r  ^ ^ a y w l lą lllrEgl aU|.| . KonrraKly soc|a|ne 23 000,00 zł1. organizacja wyjazdu na szkolenia z ekonomii

społecznej (3 dni d|a 6 osob w 2012 i 6 osÓb w
2014)

!tE NIE !tE NIE szt. 1 ,00 2 500'00 zł 2 500,00 zł
z. .or 

ganuacja wyjazdowych szkoleri (warsztaty z.ękodzieła i zie|arstwa) połączone z integracją
J|a 6 osob (2012) i 6 osÓb (2014)

{tE NIE NIE NIE usługa 1,009 000,00 zł 9 000.00 zł
3. Warsztaty z zasad ekonomii społecznej (d|a 6
i2012) osÓb i 6 (201a) osÓb po 20 h) NIE \IE \ilE \ilE godz. 20,00 60'00 zł 1 200.00 zł
l. Warsztaty z obsługi komputera i internetu (6
lsÓb 40 h; zajęcia w szko|e, umowa z
rauczycielem szkolnym)

NIE NIE NIE NIE :sobogodzina. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
i. ubezpieczenie uczestnikow na czas trwania
VarsztatÓwkursÓW/szko Ie ri ! tE NIE NIE NIE Jrupa 1 ,00 100,00 zl 100'00 zł

6. kurs z obsługi wozkÓw widłowych (8
kontrakow socjalnych w 2012 i g kontr. soci. w
20141

\ IE \ IE \IE \ IE szI. 8,00 850'00 zł 6 800'00 zł
7. kurs manicure-pedicure ze sty|izacją paznokci
(80h' zajęcia praktyczne iteoretyczne -.z kontr.
socj. w 2013)

NIE \ IE \ IE \ IE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
8. łurs artystycznego układania roś|in - f|orystyka
(80h zajęcia praktyczne i teoretyczne; 2 kontr..
socj. w 2013 r.)

NIE \ltE NIE \JIE szt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl
9. kurs układania g|azury i terakoty (100h zaj.
craktyczne i teq]retyczne; 2 kontr. śoci' w zoig r NIE NIE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl
10. kurs nowoczesnych metod wyka czania
wnętrz .(1 00h zaj. prakt. i teoret.; 2 kontr. socj. w
2013 r .)

\ilE NIE NIE

NIE

NIE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
'l 1. badania lekarskie z medycyny pracv NIE \ilE \ IE ;zt. 8,00 62'50 zł 500'00 zł
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1 2. ubezpieczenie uczestnikÓw kursÓw
zawodowvch ! tE NIE ! lE NIE Jrupa 1,00 100'00 zł .|00'00 zł

13. koszty nauki dla 1 osoby na poziomie
średnim

!tE NIE ! tE ! tE mIes|ąc 4,00 250,00 zl 1 000.00 zł

14. koszty opieki nad dziećmi' osobami
zaleznvmi !tE NIE ! tE \ilE pakiel 1,00 600,00 zl 600'00 zł

15. kosztv doiazdu na kursv zawodowv ! tE \ IE ! tE \ IE cakiet 1,00 1 200,00 zl 1 200.00 zł
Zadanie 2 - Poradnictwo soecialistvczne 6 200'00 zł
1 6. zatrudnienie psychologa (zlecenie) ! tE \ IE ! tE \ IE miesiąc 2,00 1 550'00 zł 3 100'00 zł
1 7. zatrudnienie doradcv zawodoweoo (zlecenie) ! tE \ IE ! tE ! lE Tresrac 2,00 1 550'00 zł 3 100'00 zł
Zadanie 3. Działania o charakterze środowiskowvm 4 350'00 zł
18. organizacja imprezy otwierającej projekt
(wieś tematyczna) NIE ! tE ! tE ! tE szt. 1,00 1 850,00 zl 1 850.00 zl

1 9. organizacja imprez promocyjnych
podsumowuiących poszczeoÓ|ne etapy proiektu NIE !tE ! tE !tE szt. 1,00 2 500'00 zł 2 500.00 zl

20. organizacja imprezy promocyjnej "Biesiada
sasiedzka" NIE ! tE ! tE ! tE ;zI. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

Zadanie 4 - Praca sociatna 6 821,96 z l

1. zatrudnienie pracownika socjalnego (1 etat) NIE ! tE ! tE ! tE T!|es|ąc 6,00 2 500'00 zł 15 000,00
zł

22- "13" oracownika socialneoo NIE ! tE ! tE ! tE )zI. 1,00 1 275,00 zl 1 275.o0 zł

23. fundusz socialnv pracownika socialneoo NIE !tE NIE {tE )zt. 1,00 546.96 zł 546.96 zł

Zadanie 5 - Wsoarcie dochodowe 0 500.00 zl
24. Wypłata zasilkÓw ce|owych i ce|owych
;pecja|nych (wkład własny gminy) \ilE NIE NIE ! lE ę|. 1 ,00 10 500,00

zł
10 500,00

zł

Zadanie 5 - Monitorinq i ewaluacia 0'00 zł

25. monitorino i ewaluacia ! tE NIE \ IE NIE rzt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
|. Zadanie. Wspołpraca ponad narodowa 0,00 zl
26. ! l E NIE ! tE NIE 0,00 0'00 zł 0'00 zł
}. Zadanle -Zarzadzanie Droiektem 28 570'80 zł

27 - Zatrudnienie koordynatora (1 /2 eta$ ! tE NIE \ IE \ IE niesiąc 10,002 500.00 zł 25 000,00
zł

28. '13' dla koordvnatora ! tE NIE ! tE \ IE szt. 1 ,00 2125,00 zł 2125.00 zł

29. fundusz socialny koordvnatora ! tE \ IE ! tE \ IE szt. 1 .00 455'80 zł 455.80 zl

30. otwarcie i orowadzenie konta bankoweoo !tE \IE ! tE \IE miesiac 8,00 30.00 zł 240.00 zl

IE 1,00 750,00 zł 750,00 zl
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1. projekt i druk u|otek i p|akatÓw i ich

]2. fotoreoortaż z całości oroiektu \ IE ! t E NIE ! tE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
(oszTY PoŚREDNIE (4.1.2) ! lE 10 197.00 zł
u tym objęte pomocą pub|iczną 0.00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE 0,00%
1. zatrudnienie księgowej projektu (z|ecenie) niesiąc 9,00 400'00 zł 3 600'00 zł

2. zatrudnienie pracownika kadrowo - płacowego nIes|ąc 9,00 400,00 zł 3 600'00 zł

3. zakup materialow biurowych niesiąc 9,00 333'00 zł 2997 '00 zł

Cross-financing w Kosztach ogołem (4.1.3) 0'00 zł
0,00 %

Wspolpraca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4.1.4) 0'00 zł
0,00 %

ttVydatki objęte pomocą pozostałą 99 639.76 zl
ul/vdatki obiete pomoca publiczna i pomoc de minimis 0.00 zl
ivkład prywatny 0'00 zł
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SzczegÓłowy budżet projektu

Kategoria Sross-flnanclng
(T/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis

fi/N)

Stawka
jednostkowa

ff/N)

Zadanie
zlecone

fi/N)
j.m.

2013

LIczba Cena
iednost. Ęcznie

KoszTY oGoŁEM (4.1) 09 837,89 zl

KoszTY BEZPoŚREDNIE (4.1.1 97 225.89 zl

Zadanie 1 - Aktywna lntegracia w PALu i Aktywna Integracia'kontrakty socialne 19 600.00 zł

1. organizacja wyjazdu na szkolenia z ekonomii
społecznej (3 dni d|a 6 osÓb w 2012 i 6 osob w
2014\

NIE NIE NIE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

2. organizacja wyjazdowych szkole (warsztaty z
rękodzieła i zielarstwa) połączone z integracją
J|a 6 osÓb euz\ i 6 osob (2014)

NIE NIE NIE NIE lsługa 0,00 0'00 zł 0'00 zł

3. Warsztaty z zasad ekonomii społecznej (d|a 6
(2012) osob i 6 (2014) osÓb po 20 h)

! tE NIE NIE NIE ;odz. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

l. Warsztaty z obsługi komputera i internetu (6
xÓb 40 h; zajęcia w szko|e, umowa z
rauczvcielem szkolnvm)

! tE NIE ! tE NIE rsobogodzina. 240,00 10,00 zl 2 400'oo zł

i. ubezpieczenie uczestnikÓw na czas trwania
rarsztatÓw/kursÓw/szkoIe

! lE ! lE ! tE ! tE lrupa 1 ,00 100,00 zl l00'00 zł

]. kurs z obsługi wÓzkÓw widłowych (8
<ontraktÓw socja|nych w 2012 i 8 kontr. socj. w
2014)

! tE ! tE ! tE ! t E szt. 0,00 0,00 zl 0'00 zł

/. kurs manicure.pedicure ze sty|izacją paznokci
i80h, zajęcia praktyczne i teoretyczne - 2 kontr.
;oci. w 2013)

! tE ! tE \ IE ! l E )zl. 2,00 1 500'00 zł 3 000.00 zł

}. kurs artystycznego uk|adania roś|in - f|orystyka
i80h zajęcia praktyczne iteoretyczne; 2 kontr.
;oci. w 2013 r.)

! tE ! tE \ IE \ IE ;zt. 2,00 1 500,00 zł 3 000.00 zł

). kurs układania g|azury i terakoty (100h zaj.
rraktvczne i teoretvczne; 2 kontr. soci. w 2013 r ! t E !tE NIE !tE ;zt. 2,00 1 500.00 zł 3 000.00 zł

10. kurs nowoczesnych metod wyka czania
Wnętrz (1 00h zaj. prakt. i teoret.; 2 kontr. socj. w
2013 r .)

\IE NIE NIE NIE izt. 2,00 1 500'00 zł 3 000'00 zł

11. badania lekarskie z medycyny pracy !tE NIE {tE NIE szt. 8,00 62.50 zł 500'00 zł
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1 2. ubezpieczenie uczestnikÓw kursÓw
zawodowvch !tE NIE ! tE ! tE Jrupa 1,00 100.00 zł 100'00 zł

13. koszty nauki dla 1 osoby na poziomie
średnim

! tE NIE ! l E \IE mIes|ąc 10,00 250,00 zl 2 500'00 zł

14. koszty opieki nad dziećmi' osobami
zależnymi ! tE NIE ! tE \ IE cakiel 1,00 800,00 zl 800'00 zł

15. kosztv doiazdu na kursv zawodowv !tE NIE !tE ! tE rakiet 1,00 1 200,00 zl .| 200.00 zł
Zadanie 2 - Poradnictwo soecialistvczne 10 000'00 zł
1 6. zatrudnienie psychologa (zlecenie) {tE \ IE ! t E ! lE Tiesiac 2,00 2 500'00 zł 5 000'00 zł
1 7. zatrudnienie doradcv zawodoweoo (zlecenie) NIE \ IE ! tE ! tE niesiac 2,00 2 500'00 zł 5 000,00 zl
Zadanie 3 - Działania o charakterze środowiskowvm 4 500.00 zł
18. organizacja imprezy otwierającej projekt
(wieś tematyczna) NIE \ IE ! tE ! t E szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

1 9. organizacja imprez promocyjnych
oodsumowuiacvch ooszczeoÓ|ne etaov oroiektu NIE \ IE vtE ! t E szt. 1 ,00 2 500.00 zł 2 500,00 zl

20. organizacja imprezy promocyjnej "Biesiada
;asiedzka" NIE ! l E ! tE ! l E )zl, 1,00 2 000'00 zł 2 000,00 zl

Zadanie 4 - Praca socialna 6 821'96 zł

1. zatrudnienie pracownika socjalnego (1 etat) NIE ! tE NIE ! tE Tlles|ąc 6,00 2 500'00 zł 15 000,00
zl

22. "13" oracownika socialneoo NIE ! tE NIE ! tE ;zt. 1 ,00 1 275'00 zł 'l 275,00 zl

23. fundusz socialnv pracownika socialneoo NIE ! tE NIE ! tE ;zt. '1 .00 546'96 zł 546'96 zł

Zadanie 5 - Wsparcie dochodowe 1 550'00 zł

24. wyp|ata zasiłkow celowych i ce|owych
;pecja|nych (wkład własny gminy) \ilE ! tE NIE ! l E ę|. 1 ,00 11 550,00

zł
11 550,00

zł

Zadanie 6 - Monitorinq i ewaluacia 0'00 zł
25. monitorino i ewaluacia \IE ! tE \ IE ! tE ;zt. 0,00 0.00 zł 0'00 zł
l. Zadanie - Wspolpraca ponadnarodowa 0'00 zł
26. \ IE NIE \ IE NIE 0,00 0'00 zł 0.00 zł
]. Zadanie .Zarządzanie proiektem 34 753,93 zł

27. Zalrudnienie koordynatora (1/2 etat) ! lE NIE ! tE NIE niesiąc 12,002 500'00 zł 30 000,00
zl

28. "13' dla koordvnatora ! tE NIE ! tE \ilE szt. 1 ,00 2 550.00 zł 2 550.00 zł

29. fundusz socialnv koordvnatora !tE NIE ! tE NIE szt. 1,00 1 093.93 zł 1 093.93 zł

30. otwarcie i orowadzenie konta bankoweoo ! tE NIE ! tE \ IE 11les|ąc 12,00 30'00 zł 360.00 zł

IE NIE 1,00 750,00 zł 75O,OO zl
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.|. projekt i druk u|otek i p|akatÓw i ich

32. f otoreport aż. z ca|ości proiektu ! tE ! tE NIE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
KoszTY PoŚREDN|E (4.1.2) NIE 12 612.00 zł
ry tym objęte pomocą pub|iczną 0'00 zł
[gszty pośrednie rozliczane ryczałtem ! lE 0,00 %
1. zatrudnienie księgowej projektu (z|ecenie) Tlles|ąc 12,00 400'00 zł 4 800'00 zł
2. zatrudnienie pracownlka kadrowo - placowego TlIes|ąc 12,00 400'00 zł 4 800.00 zł
3. zakup materiałÓw biurowych niesiąc 12.00 251,00 zl 3 012'00 zł
Cross-|lnancing w Kosztach ogÓłem (4.1 .3) 0'00 zł

0 ,00%
Wspołpraca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4'1.4) 0'00 zł

0,00 %
Wydatki obięte pomocą pozostałą 109 837.89 zł
{Vydatki objęte pomocą pub|iczną i pomoc de minimis 0'00 zł
fvkład pryWatny 0'00 zł
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1. projekt i druk u|otek i p|akatÓw i ich

32. fotoreportaż z ca|ości proiektu ! tE ! tE NIE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
KoszTY PoŚREDN|E (4.1.2) NIE 12 612.00 zł
ł tym objęte pomocą pub|iczną 0'00 zł
[gqzty pośrednie rozliczane ryczałtem ! lE 0,00 %
1. zatrudnienie księgowej projektu (z|ecenie) Tles|ąc 12,00 400,00 zl 4 800'00 zł
2. zatrudnienie pracownika kadrowo - placowego niesiąc 12,00 400'00 zł 4 800.00 zł
3. zakup materiałÓw biurowvch ]]iesiąc 12,00 251,00 zl 3 012'00 zł
Cross-|inancing w Kosztach ogÓłem (4.1 .3) 0'00 zł

0,00 %
Wspołpraca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4'1.4) 0'00 zł

0 ,00%
Wydatki objęte pomocą pozostałą 1 09 837.89 zł
iVydatki objęte pomocą pub|iczną i pomoc de minimis 0'00 zł
fvkład prvwatnv

0'00 zł
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Kategoria

Pomoc
publiczna
lpomoc

de
minimis

fi/N)

Stawka
jednostkowa

fi/N)

Zadanie
zlecone

fi/N)
j .m.

2014

(T/N)

Llczba Cena
iar{nacl Ęcznie

KoszTY oGoŁEM (4.1) 119 955.89 zł

KoszTY BEZPoŚREDN|E (4.1.1 ) 04 355.89 zł

Zadanie 1 - Aktvwna lnteqracia w PALu i Aktvwna lnteqracia - kontrakU socialne 25 .|80.00 zł
1. organizacja wyjazdu na szkolenia z ekonomii
społecznej (3 dni d|a 6 osÓb w 2012 i 6 osÓb w
2014\

NIE NIE ! tE NIE izt. 1,00 3 000,00 zl 3 000'00 zł

2. organizaila wyjazdowych szkole (warsztaty z
.ękodzieła i zie|arstwa) połączone z integracją
l|a 6 osÓb (2012) i 6 osÓb (2014)

NIE NIE NIE NIE rsluga 1,00 9 000.00 zł 9 000.00 zł

3. Warsztaty zzasad ekonomii społecznej (d|a 6
12012) osÓb i 6 (2014) osÓb oo 20 h) \ IE \IE NIE NIE 1odz. 20,00 60,00 zl 1 200'00 zł

4. Warsztaty z obsługi komputera i internetu (6
rsÓb 40 h; zajęcia w szkole, umowa z
rauczvcielem szkolnvm)

\ IE !tE NIE NIE rsobogodzina. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

j. ubezpieczenie uczestnikÓW na czas trwania
rvarsztatÓw/ku rsÓW/szkole \IE \ IE NIE NIE )rupa 1 ,00 100,00 zl 100'00 zł

]. kurs z obsługi wÓzkow widłowych (8
<ontraktÓw socja|nych w 2012 i 8 kontr. socj. w
2014)

! tE ! tE NIE \ IE szt. 8,00 850'00 zł 6 800'00 zł

7. kurs manicure-pedicure ze sty|izacją paznokci
(80h' zajęcia praktyczne i teoretyczne - 2 kontr.
socj. w 2013)

! tE ! t E NIE \ IE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

8. kurs artystycznego układania roś|in - f|orystyka
(80h zajęcia praktyczne i teoretyczne; 2 kontr.
soci. w 2013 r.)

NIE ! tE \ IE ! lE szt. 0,00 0'00 zł 0,00 zł

9. kurs układania g|azury i terakoty (100h zaj.
craktyczne i teoretyczne; 2 kontr. soci. w 2013 r. NIE !tE ! tE !tE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

10. kurs nowoczesnych metod wyka czania
Wnętrz (100h zaj. prakt. i teoret.;2 kontr. socj. w
2013 r .)

NIE {tE \ IE ! tE 3zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

11. badania lekarskie z medvcvnv oracv NIE !tE ! t E !tE szt. 8,00 60'00 zł 480,00 zl

Szczegołowy budżet proiektu
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| 2. ubezpieczenie uczestnikÓw kursÓw
lawodowvch

! lE NIE NIE ! tE Jrupa 1,00 100'00 zł 100,00 zl

'13. koszty nauki dla 1 osoby na poziomie
średnim

! tE NIE NIE ! tE miesiąc 10,00 250,00 zl 2 500.00 zl

14. koszty opieki nad dziećmi, osobami
zaleznymi

{tE NIE NIE NIE rakiet 1,00 800'00 zł 800,00 zl

15. kosztv doiazdu na kursv zawodowv !tE NIE NIE NIE rakiet 1,00 1 200,00 zl 1 200.00 zl

Zadanie 2 - Poradnictwo specialistvczne 10 000.00 zl

1 6. zatrudnienie psychologa (zlecenie) ! tE NIE NIE NIE Tltestac 2,00 2 500'00 zł 5 000'00 zł

1 7. zatrudnienie doradcv zawodoweoo (zlecenie) {tE \ IE NIE NIE Tltestac 2,00 2 500'00 zł 5 000'00 zł

Zadanie 3. Działania o charakterze środowiskowvm 4 500'00 zł

18. organizacja imprezy otwierającej projekt
(wieś tematyczna)

NIE NIE NIE NIE szl. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

1 9. organizacja imprez promocyjnych
podsumowuiących poszczeoÓ|ne etapy proiektu NIE \ IE NIE NIE izt. 1,00 2 500,00 zl 2 500'00 zł

20. organizacja imprezy promocyjnej "Biesiada
sasiedzka"

NIE ! tE NIE NIE szt. 1,00 2 000'00 zł 2 000'00 zł

Zadanie 4 - Praca socialna 16 821 .96 zł

21 . zatrudnienie pracownika socjalnego (1 etat) NIE !tE \ IE NIE nles|ąc 6,00 2 500,00 zl 15 000,00
zł

22. "13" pracownika socialneoo NIE !tE ! tE NIE ;zt. 1,00 1 275.00 zl 1 275,00 zł

23. fundusz socialny pracownika socialnego NIE ! tE ! tE NIE izt. 1,00 546'96 zł 546.96 zł

Zadanie 5 - Wsparcie dochodowe 12 600.00 zł

24. wypłata zasiłkÓw ce|owych i ce|owych
soecia|nvch (wkład własnv ominv)

\JIE \ IE \ IE NIE ę|. 1 ,00 12 600,00
ZT

12 600,00
zł

Zadanie 6 - Monitorinq i ewaluacia 0'00 zł
25. monitorino i ewaluacia \ IE \ IE \IE NIE )zl. 0,00 0,00 zl 0.00 zł
f . Zadanie. Wsoołoraca oonadnarodowa 0'00 zł
26. \ilE ! lE ! tE NIE 0,00 0.00 zł 0.00 zł
l. Zadanie -Zarzadzanie oroiektem 35 253'93 zł

>-7. Zalrudnienie koordynatora (1/2 etat) ! tE ! t E ! l E NIE TlIes|ąc 12,002 500.00 zł 30 000,00
zł

28. "13' dla koordynatora !tE ! tE ! lE \ilE izt. 1 .00 2 550.00 zł 2 550,00 zl

29. fundusz socialny koordynatora ! tE ! tE ! tE \ IE szt. 1,00 1 093'93 zł 1 093.93 zł

30. otwarcie i orowadzenie konta bankoweqo \ IE !tE ! lE !tE niesiąc 12,00 30,00 zl 360.00 zl

1 ,00 750.00 zl 750.00 zl
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. projek i druk u|otek i p|akatÓw i ich

32. fotoreportaż z całości proiektu !tE NIE ! tE NIE szt. 1,00 500'00 zł 500.00 zl

Koszw PoŚREDNIE (4'1'2) NIE 15 600,00 zl

w tym obiete pomocą pub|iczną 0,00 zl

Kosztv oośrednle roz|iczane rvczałtem !tE 0,00 %

1. zatrudnienie księgowej projektu (z|ecenie) niesiąc 't2,00 500'00 zł 6 000.00 zl

2. zatrudnienie pracownika kadrowo - płacowego Tiesiąc 12,00 500'00 zł 6 000,00 zł

3. zakup materiałÓw biurowych TlIesląc 12,00 300'00 zł 3 600.00 zł

Cross.financing w Kosztach ogołem (4.1 .3) 0,00 zl
0,00 %

WspÓ|praca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4.1.4) 0'00 zł
0,00 %

Wvdatkl obięte pomocą pozostała 1 '19 955.89 zl

Wvdatki obiete oomoca publiczna i oomoc de minimis 0'00 zł
Wkład prywatny 0.00 zł

Suma kontrolna: 8064-E73A-B59C-6A64 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2 24



SzczegÓłowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(r/N)

Pomoc
publiczna
i pomoc

de
minimis

fi/N)

Stawka
jednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone

fi/N)
i.m.

Razem

KoszTY oGoŁEM (4.1) 329 433,54 zl
KOSZTY BEZPOSREDNTE (4.1.1 ) 291 024.54 zl
Zadanie 1 - Aktywna lntegracja w PALu i Aktywna lntegracja - kontrakty socialne 67 780,00 zł
'l . organizacja wyjazdu na szkolenia z ekonomii
społecznej (3 dni d|a 6 osÓb w 2012 i 6 osob w
2014\

\ IE \ IE NIE NIE izt. 5 500'00 zł

2. organizacja wyjazdowych szkole (warsztaty z
rękodzieła i zie|arstwa) połączone z integracją
d|a 6 osÓb (2012) i 6 osÓb (2014)

! tE ! tE NIE NIE usługa .|8 000'00 zł

3. Warsztaty zzasad ekonomii społecznej (d|a 6
(2012) osÓb i 6 (2014) osÓb po 20 h) NIE NIE ! tE \ IE Jodz. 2 400.00 zl

+. Warsztaty z obsługi komputera i internetu (6
:sÓb 40 h; zajęcia w szkole, umowa z
rauczycielem szkolnym)

NIE \ IE ! tE !tE :sobogodzina. 2 4Q0'00 zł

r. ubezpieczenie uczestnikÓW na czas trwania
ivarsztatÓMku rsoMszkoIe

\|IE ! tE ! tE ! tE )rupa 300'00 zł

6. kurs z obsługi wÓzkÓw widłowych (8
kontraktÓw socja|nych w 2012 i 8 kontr. socj. w
2014\

! tE NIE NIE NIE )zl. 13 600'00 zł

7. kurs manicure-pedicure ze sty|izacją paznokci
(80h' zajęcia praktyczne i teoretyczne - 2 kontr.
socl. w 20't3)

! tE NIE \|IE ! t E szl. 3 000'00 zł

B. kurs artystycznego układania roś|in - f|orystyka
(80h zajęcia praktyczne i teoretyczne; 2 kontr.
socj. w 2013 r.)

NIE \ IE !tE NIE izt. 3 000'00 zł

9. kurs układania g|azury i terakoty (100h zaj.
praktyczne i teoretyczne;2 kontr. soci. w 2013 r.) \ IE ! t E NIE NIE szt. 3 000'00 zł

10. kurs nowoczesnych metod wykariczania
Wnętrz (100h zaj. prakt. i teoret.;2 kontr. socj. w
2013 r .)

! t E !tE NIE \IE szt. 3 000'00 zł

11. badania lekarskie z medvcvnv oracv NIE NIE \ IE ! tE szt. 1 480.00 zł
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12. ubezpieczenie uczestnikÓw kursÓw
zawodowvch

\,llE NIE !rE NIE )rupa 300.00 zł

13. koszty nauki dla 1 osoby na poziomie
średnim

NIE NIE ! tE NIE niesiąc 6 000'00 zł

.|4. koszty opieki nad dziećmi, osobami
zaleznvmi NIE NIE ! tE NIE oakiet 2200.00 zł

15. kosztv doiazdu na kursv zawodowv NIE \ IE ! rE \ IE oakiet 3 600.00 zł
Zadanie 2 - Poradnlctwo specialistvczne 26 200.00 zł
1 6. zatrudnienie psycholooa (zlecenie) NIE \ IE {tE ! tE mtesrac .|3 100'00 zł
'l 7. zatrudnienie doradcy zawodoweoo (zlecenie) NIE ! tE {tE \ IE mresrac 13 100'00 zł
Zadanie 3. Dzia|ania o charakterze środowiskowym 13 350.00 zł
18. organizacja imprezy otwierającej projekt
(wieś tematvczna) NIE \ IE ! t E \ IE szt. 1 850,00 zl

1 9. organizacja imprez promocyjnych
oodsumowuiacvch ooszczeoÓ|ne etaov oroiektu

NIE ! tE NIE ! tE szt. 7 500'00 zł

20. organizacja imprezy promocyjnej "Biesiada
;asiedzka" NIE ! tE NIE ! tE szt. 4 000'00 zł

ladanie 4 - Pracasocialna 50 465.88 zl
'I . zatrudnienie pracownika socjalnego (1 etat) \ IE ! tE NIE ! l E Tilesrac 45 000'00 zł

22. "13" pracownika socjalnego NIE !tE NIE ! lE szt. 3 825.00 zł

23. fundusz socialny pracownika socialneqo \IE ! tE \ilE ! tE ;zt. 1 640.88 zl

fadanie 5 - Wsparcie dochodowe 34 650'00 zł

24. wypła|a zasiłkÓw ce|owych i ce|owych
specja|nych (wkład własny gminy) \ IE ! tE ! lE ! tE ę|. 34 650'00 zł

Zadanie 6 - Monitorinq i ewaluacia 0'00 zł
25. monitorino i ewaluacia \ IE ! tE \ IE ! lE rzt. 0.00 zł

7 . Zadanie - Wspolpraca ponadnarodowa 0,00 zł
26. ! l E NIE !tE NIE 0'00 zł
l. Zadanie -Zarzadzanie proiektem 98 578.66 zł

f7. Zalrudnienie koordynatora (1 /2 eta| ! tE NIE ! tE NIE nIes|ąc 85 000.00 zł
28. "1 3' dla koordvnatora !tE NIE ! tE NIE ;zI. 7 225,00 zł

29. fundusz socialnv koordvnatora !tE NIE ! tE ! tE ;zt. 2 643.66 zł

30. otwarcie i prowadzenie konta bankoweoo ! tE NIE NIE !tE niesiąc 960.00 zł

31. projekt i druk ulotek i plakatow i ich
Jvstrvbucia

! tE NIE {tE !tE ęl. 2250'oo zł
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]2. fotoreportaz z całości proiektu !tE !tE NIE NIE rzt. 500'00 zł
KoszTY PoŚREDNIE (4.1.2) ! t E 38 409.00 zł
ł tvm obiete oomoca pub|iczna 0'00 zł
KoszU pośrednie rozIiczane ryczaltem \ilE 0,00%

|. zatrudnienie księgowej projektu (z|ecenie) nles|ąc 14 400.00 zł

2. zatrudnienie pracownika kadrowo - placowego nles|ąc 14 400'00 zł

}. zakup materiałÓw biurowych niesiąc 9 609'00 zł

}ross-financing w Kosztach ogÓłem (4.1.3) 0'00 zł
0,00 %

IVspÓ|praca ponadnarodowa w Kosztach ogÓlem (4.1.4) 0'00 zł
0,00 %

Wydatki objęte pomoca pozostałq 329 433,54 zl

Wvdatki obiete pomoca publiczna i pomoc de minimis 0'00 zł
Wkład prvrvatnv 0,00 zl
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L'']U..*d"i""i" k*ztów: (obowiązkowe ;edynie d|a cross.financing'u i kosztów roz|iczanych rYczałtem)

0
Jzasadnienie d|a cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form roz|iczenia:
(oszty pośrednie będą rozlicznJna poóstawie faktycznie poniesionych kosztów, dokumentami potwierdzającymi

coniesione wvdatki beda fakturv.

1

Jzasadnienie:
:.d. 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
f pS obecnie zatrudnia 2 prac. socj. (wymagana liczba 3), zatrudniony zostanie 1 prac. socj.(prow. kont. socj.' prow'

.lmów w PAL oraz inne zadania wyhit<ające} zakresu prac. socj.) W ramach zadania zostanie sfinansowany pełny koszt

zatrudnienie prac. socj. przez okres o ńiósięcy (w 2O12t2O13l2O14) ze środków projektu. Pozostałe 6 miesięcy w

<ażdym roku zostanie-siinansowane ze środków własnych oPS. Dodatkowo oPS ze środków własnych będzie

crzvznawać orac' soci. premie zoodnie z regu|aminem wynagradzania.

2

Uzasadnienie:
c.d. 3.7 opis sposobu zarządzania proiektem
Projekt będzie monitorowany poprzezi
-rejóstry zgłoszeń (kwestionariusze i dek|aracje uczestnictwa w projekcie)
-|isty obecności podpisane przezBo jako kontrola ich frekwencji
-|isty potwierdzajace odbiór materiałów szkoIen iowych
-anitizę dokumentacji potwierdzającej zajęcia dydaktyczne (dziennik zajęć' harmonogram)
-analiza ankiet ewaluacYjnYch BO
Projektodawca w ramaóń rea|. proj.nie p|anuje zlecenia w całości zadań innym podmiotom. Zap|ecze tech. ośrodka to:4

zestawy komput., 3 drukarki, 't ksero.
ZP zosianie pszeszko|ony z zasady równości szans K i M i będzie ją stosował na wszystkich etapach rea|izacji

projektu.Projekt uwzględni e|astyczny czas pracy, który pozwoli godzenieżycia prywatnego izawodwego. Będzie

iówniez równy dostęp do wszysikich szko|eń równiez dotyczących równoŚci szans. Natomiast w doborze kadry

bedziemy sie kierowali kompetencjami jakie posiadają kandydaci.
ż uńaoi ńa szeroki zakres działań-podójmowanych w pro'iekcie, przy nie wysokim budżecie, Kierownik Projektu będzie

lwvtoniwał dodatkowe obowiązki wynikające z rea|izaĄi projektu nieodp|atnie. .

wy|iczenia dofinansowania iwkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2012 2013 2014

Kwartal il l l ! IV lt l l l IV I ll ! t ! tv
|V|iesiac 1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1 1 12

Zadanie 1 - Aktywna Integracja w PALu i Aktywna Integracja - kontrakty socjalne

Etap 1 . diagnoza prob|emÓw środowiska |oka|nego - badania ankietowe E I
Etap 2. organizacja wyjazdu na szko|enia z ekonomii społecznej

Etap 3 . organizacja wyjazdowych szkole (warsztaty z rękodzieła i zie|arstwa)

Etap 4. Warsztaty z ekonomii społeczne

Etap 5 . Warsztaty z obsługi komputera i internetu

Etap 6 . ubezpieczenie uczestnikÓw na czas trwania warsztatÓWkursÓdszko|e

Etap 7. kurs obsłuoi wÓzkÓw widłowvch

Etao 8 - kurs manicure - oedicure

Etap9-kursflorvstvki

Etap 10 - kurs układania o|azurv i terakotv

Etap 11 - kurs nowoczesneoo wvko czenia wnetrz

Etap 12 - badania lekarskie z medvcvnv pracv

Etap 13 . ubezpieczenie uczestnikÓw warsztatÓMkursÓilszkole i kursÓw zawodowvch

Etap 14 - finansowanie nauki dla 1 BO

Etap 15 . opieka nad dziećmi, osobami za|eŻnymi d|a Bo uczestniczących w
kursach/szkoleniach/warsztatat ch

Zadanie 2 - Poradnictwo soecialistvczne

Etap 1 - zatrudnienie psychologa - zlecenie

Etap 2 - zatrudnienie doradcy zawodowego - zlecenie

Zadanle 3 . Działania o charakterze środowiskowym

Etap 1 . organizacja imprezy o|Wierającej projekt - wieś tematyczna

Etap 2. organizacja imprez promocyjnych podsumowujących poszczegÓ|ne etapy projektu
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1 - zatrudnienie pracownika socialnego (1 etat)

5 - Wsparcie dochodowe

1 . wvpłata zasiłkÓw ce|owych i celowych specja|nych

6 - Monitoring i ewaluacja

Etap I - monitoring i ewaluacja

ZARZĄDZAN|E PROJEKTEM :

1 - zatrudnienie koordynatora (1/2 etat)

2 - otwarcie i prowadzenie konta

3. proiekt i druk u|otek i p|akatÓw i ich

4. fotoreportaż z calości projektu

5. zatrudnienie księgowej projektu . z|ecenie

6 - zatrudnienie pracownika

Etap 7. zakup materiałÓw biurowych
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