
łecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
• organizacje pozarządowe lub podmioty, o  którym mowa 

w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z reali-
zacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspól-
nym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności ko-
mercyjnej.  

jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje 
publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia   (w zakresie 
wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i inte-
gracji społecznej).

GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strate-
gią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 
 - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy spo-
łecznej zgodnie z ustawą  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem po-
mocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z  prze-
słanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej;

 - osoby, o  których mowa w  art. 1 ust. 2 ustawy z  dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

 - osoby przebywające w  pieczy zastępczej lub opuszczają-
ce pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności 
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej;

 - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapo-
biegania i  zwalczania demoralizacji i  przestępczości zgod-
nie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

 - osoby przebywające w  młodzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych i  młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o  któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);    

 - osoby z  niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne 
w  rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
a także osoby  z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 
ustawy z  dnia 19 sierpnia 1994 r. o  ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); 

 - rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełno-
sprawnością;

 - osoby 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.); 

 - osoby niesamodzielne, o których mowa w Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w  obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

 - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury 

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty z  wyłączeniem osób fizycznych, w  tym jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo 
JST z  jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i  in-
tegracji społecznej, publiczne i  prywatne instytucje opieki medycznej, 
jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 
podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Roz-
woju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

Osoby i  rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, w tym: osoby starsze, z niepełnosprawnością.
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla skutecznego 
wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ra-
mach projektu)
Pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy społecznej i integracji 
społecznej.

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku

i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i reali-
zacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

 - osoby korzystające z PO PŻ.    
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego 
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym objętych wsparciem w ramach projektu). 

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2019 roku

Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc poby-
tu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu ca-
łodobowego (o  ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej 
społeczności); 
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej;
Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 
lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i  bezpieczeństwo 
osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz 
osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wy-
pożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);
Aktualizacja wiedzy i  kompetencji pracowników i  wolontariuszy 
instytucji pomocy i  integracji społecznej (wyłącznie w  powiązaniu 
z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

Wsparcie dla tworzenia i  funkcjonowania środowiskowych placó-
wek wsparcia dziennego dla dzieci i  młodzieży, m.in. ogniska wy-
chowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice 
socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjo-
terapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi; 
Wsparcie rodzin w  rozwoju i  samodzielnym wypełnianiu funkcji 
społecznych przez wzmocnienie roli i  funkcji rodziny, rozwijanie 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie 
świadomości w  zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 
poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo ro-
dzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo peda-
gogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, 
mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomo-
cowe.

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty z  wyłączeniem osób fizycznych, w  tym jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo 
JST z  jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i  in-
tegracji społecznej, publiczne i  prywatne instytucje opieki medycznej, 
jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 
podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Roz-
woju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:

Rodziny, w tym rodziny z dziećmi oraz dzieci i młodzież zagrożone 
wykluczeniem społecznym;
Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym (w takim zakresie, w  jakim jest to niezbędne do skutecznego 
wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ra-
mach projektu).

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
I nabór - pierwsze półrocze 2019 roku

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „PB”

Druk materiału jest współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO 
Województwa podlaskiego 2014-2020

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka,
tel. 85/6825026

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

w ramach
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PROGRAMY PODNOSZACE AKTYWNOSĆ I 
MOBILNOSĆ ZAWODOWA ORAZ ZDOLNOSCI 
DO ZATRUDNIENIA GRUPY OSÓB BIERNYCH 
ZAWODOWO, OBEJMUJACE M.IN.:

BEZZWROTNE WSPARCIE DLA OSÓB 
ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBEJMUJĄCE:

I

II

• wsparcie psychologiczno-doradcze, 
• poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 
• warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego 

poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
• staże, praktyki zawodowe.
TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie doty-
czy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 
na podstawie przepisów odrębnych)
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strate-
gią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są grupy docelo-
we wskazane w SZOOP Województwa Podlaskiego w Osi prioryte-
towej II Działanie 2.1, tj.:
• Osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia - bierne 

zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 
 - osoby powyżej 50 roku życia,
 - kobiety, 
 - osoby z niepełnosprawnościami, 
 - osoby o niskich kwalifikacjach.

STATUS NA RYNKU PRACY JEST OKREŚLANY W DNIU 
ROZPOCZĘCIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku

• indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznes pla-
nu, 

• dotację inwestycyjną,

WSPARCIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB 
NIESAMODZIELNYCH ORAZ USŁUG ASYSTENCKICH DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  ŚWIADCZONYCH W 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ:

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZIN, W TYM RODZIN 
PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE, DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM:
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TYPY PROJEKTÓW



• wsparcie pomostowe:  
 - finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku 
ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z prowa-
dzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z kata-
logiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – praw-
nych); 

 - specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i gru-
powe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowa-
dzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie 
podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie doty-
czy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 
na podstawie przepisów odrębnych).
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strate-
gią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są grupy docelo-
we wskazane w SZOOP Województwa Podlaskiego w Osi prioryte-
towej II Działanie 2.3, tj.:
• Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamierzające rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, 
które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane 
jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodar-
czą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) będące:
 - bezrobotnymi, lub
 - poszukującymi pracy lub 
 - nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj.: 
 - osoby starsze po 50 roku życia, 
 - kobiety, 
 - osoby z niepełnosprawnością, 
 - osoby długotrwale bezrobotne oraz 
 - osoby o niskich kwalifikacjach, 

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - pierwsze półrocze 2019 roku

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolne-
go do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwia-
jące dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 
przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z 
niepełnosprawności;
Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o 
dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakre-
sie stwierdzonych deficytów u dzieci. Ten typ projektu (b) może 
być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskaza-
nych w typie projektu a. 

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi 
lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddzia-
ły przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania 
przedszkolnego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej  z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wycho-
wania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania. 

GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią Roz-
woju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są: 
• dzieci w wieku przedszkolnym określonym    

w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
• nauczyciele zatrudnieni w  ośrodkach wychowania przedszkolnego, 

w tym specjalnych i integracyjnych,  
• rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określo-

nym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - drugie półrocze 2019 roku

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświa-
tową  na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: 
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki 

funkcjonujące w systemie oświaty;  
GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strategią 
Rozwoju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są:
• uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie 

wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólne-
go (placówki w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty) oraz szkół artystycznych realizują-
cych kształcenie ogólne i artystyczne; 

• nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących 
kształcenie wyłącznie w oparciu o podstawę programową kształ-

cenia ogólnego (placówki w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy z 
dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty) oraz nauczyciele kształ-
cenia ogólnego zatrudnieni w szkołach artystycznych realizują-
cych kształcenie ogólne i artystyczne;

• doradcy zawodowi oraz nauczyciele wyznaczeni do realizacji za-
dań z zakresu doradztwa zawodowego zatrudnieni  w szkołach i 
placówkach (w rozumieniu art. 2 ust 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991r. o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne 
(z wyłączeniem doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół dla 
dorosłych); 

• młodzież, która zbyt wcześnie przerwała proces edukacyjny  i z 
własnej inicjatywy chce wrócić na ścieżkę kształcenia  i szkolenia

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

instytucje pomocy i integracji społecznej: 
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej; 
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i  systemu pieczy za-

stępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej;  

• inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji 
społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działal-
ności gospodarczej);  

podmioty ekonomii społecznej: 
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
• podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej 

i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ); 
• organizacje pozarządowe lub podmioty, o  którym mowa w  art. 3 

ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; 

• podmioty sfery gospodarczej utworzone w  związku z  realizacją 
celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie 
cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.  

jednostki sektora finansów publicznych (w  tym jst), instytucje pu-

blicznych i  niepublicznych służb zatrudnienia (w  zakresie 
wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i inte-
gracji społecznej). 

GRUPA DOCELOWA/ OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA:
Społeczność lokalna zamieszkująca obszar objęty Lokalną Strate-
gią Rozwoju. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia jest:
• środowisko zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-

nym 
 - osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, otoczenie tych osób lub społeczność lokalna,  
w której zamieszkują;

 - społeczność lokalna, którą cechuje co najmniej jedna z prze-
słanek  wykluczających, o których mowa w pkt 13 Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020; 

 - społeczność lokalna, która zamieszkuje obszary zdegradowa-
ne w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w  zakresie rewitalizacji w  programach operacyjnych na lata 
2014-2020 lub jej udział jest niezbędny w rewitalizacji, o której 
mowa w ww. wytycznych.

PLANOWANE TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW
(terminy mogą ulec zmianie)
• I nabór - pierwsze półrocze 2017 roku
• II nabór - drugie półrocze 2018 roku

TYP BENEFICJENTA:
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych, w szczegól-
ności:

instytucje pomocy i integracji społecznej: 
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej; 
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej;  

• inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i in-
tegracji społecznej (których głównym celem nie jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej);  

podmioty ekonomii społecznej: 
• przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne; 
• podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji spo-

Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których 
celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecz-
nych, zaradności, samodzielności i aktywności; 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których 
celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 
zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 
umiejętności pożądane na rynku pracy; 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, któ-
rych celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowa-
nie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywi-
zacji zawodowej); 
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których 
celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodują-
cych oddalenie od rynku pracy.

kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych nie-
zbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w 
tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradz-
two edukacyjno- zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydak-
tyczno- wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, 
pomoc stypendialna; 
doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych na-
uczycieli w zakresie stosowania metod i  form  organizacyjnych  
sprzyjających  kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w połączeniu 
z projektem a);
wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i pla-
cówkach systemu oświaty. 

ZAPEWNIENIE WIĘKSZEJ DOSTĘPNOŚCI WYSOKIEJ 
JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI 
POPRZEZ:

WPARCIE MAŁYCH SZKÓŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH REALIZACJĄ LSR, OBEJMUJĄCE M.IN.:

PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, OBEJMUJĄCE M.IN.:

USŁUGI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ 
SKIEROWANEJ DO OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM 
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ŚWIADCZONE PRZEZ 
CIS I KIS (UTWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW).

USŁUGI NA RZECZ WSPARCIA ZATRUDNIENIA I REHABI-
LITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIAMI W RAMACH WTZ POPRZEZ WSPARCIE 
USŁUGAMI AKTYWNEJ INTEGRACJI NOWYCH OSÓB W 
ISTNIEJĄCYCH WTZ; WSPARCIE DOTYCHCZASOWYCH 
UCZESTNIKÓW WTZ NOWĄ OFERTĄ W POSTACI USŁUG 
AKTYWNEJ INTEGRACJI.
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