
 

 

 

PROJEKT 

 „Aktywizacja społeczno zawodowa wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo  

w Gminie Ciechocin” 

 

Gmina Ciechocin realizuje projekt grantowy pn. „Aktywizacja społeczno zawodowa 
wykluczonych mieszkańców sołectwa Elgiszewo w Gminie Ciechocin” w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Przedsięwzięcie: 2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe 
mieszkańców obszaru LGD oraz wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej – projekty grantowe (EFS), Cel szczegółowy: 2.1. Aktywizacja i 
integracja społeczności obszaru LGD, Cel ogólny: 2. Rozwój kapitału społecznego oraz 
integracja społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. 
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1. Włączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR  

Projekt realizowany jest w okresie: 01.12.2021 r. – 30.06.2022 r.  
Miejsce realizacji projektu: Świetlica Wiejska w Elgiszewie 
Całkowita wartość projektu: 91 197,53 PLN  
Kwota dofinansowania: 86 637,65 PLN  
 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób wykluczonych i 

uzależnionych od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz budzenie postaw 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców.  

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu? 
Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca poniższe kryteria: 
Kryteria obligatoryjne: 
a) Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, 
b) Osoby zamieszkujące, w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, z dnia 23 kwietnia 
1964 r., na terenie gminy Ciechocin, 
c) Osoby dorosłe, a więc które ukończyły 18 rok życia, 
d) Osoby niepracujące w chwili przystąpienia do programu. 
 

Pierwszeństwo będą miały: 
a) Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
b) Osoby korzystające z POPŻ, 
c) Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tj. wykluczenie z więcej niż 
jednej przesłanki wynikającej z definicji os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym), 



 

 

 

d) Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
e) Zamieszkiwanie na obszarze zdegradowanym, w tym objętych rewitalizacją. 
 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób zamieszkujących na terenie gminy 

Ciechocin, (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn. 

zmianami) w szczególności ze wsi Elgiszewo. 

 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, między 

innymi:  

W ramach aktywizacji społecznej (30 osób): 

- warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności społeczne, 

- trening budowania samooceny, asertywności i kreatywności 

- indywidualny coaching, 

- indywidualne doradztwo, 

- warsztaty integracyjno - rękodzielnicze. 
 

W ramach aktywizacji zawodowej (9 osób): 

- szkolenie/kurs zawodowy, 

- grupowe poradnictwo zawodowe. 
 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: www.ciechocin.pl 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji:  

 

Informacje o projekcie można uzyskać:  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   - tel. 56 683 70 67 

Urzędzie Gminy Ciechocin  tel. 56 683 77 81   Monika Pujer 

http://www.ciechocin.pl/

