
 

 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Promocji Nauki i Kreatywności zaprasza do udziału 
w projekcie pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – 
projekty konkursowe. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2016r.do 30.09.2019r. 

Wartość projektu: 1 927 543,83 PLN, w tym: 

• współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 638 412,25 PLN 
• współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 189 927,58 PLN 
• wkład własny: 99 204,00 PLN 

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 
Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego do IX.2019 roku. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

• 100 osób objętych wsparciem 
• min. 90 osób uzyska kwalifikacje 
• min. 22 osoby niepracujące zmienią status na pracujące 
• min 15 osób rozpocznie poszukiwane pracy po zakończeniu udziału w projekcie 

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

 Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), w tym osoby niepełnosprawne, 
szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi 

 Osoby niepracujące korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne, szczególnie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi 

Osoby wymienione powyżej muszą zamieszkiwać, w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Nowego Sącza lub 
powiatu nowosądeckiego. 

W ramach projektu oferujemy: 

 Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników  
 Wyjazdowe poradnictwo psychospołeczne  
 Indywidualne poradnictwo psychologiczne  
 Trening kompetencji i umiejętności społecznych  
 Indywidualne poradnictwo zawodowe  
 Warsztaty zaradności i samodzielności  
 Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie  
 Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning  
 Warsztaty szachowe  
 Kursy zawodowe  
 6-cio miesięczne staże zawodowe  
 12-sto miesięczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!! 

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 



 

 

ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz 

tel.: 18 440 81 63 

skulczyk@sarr.com.pl; imika@sarr.com.pl  

 

Fundacja Promocji Nauki i Przedsiębiorczości 

ul. Jamnicka 131G 

tel: 604975521 
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