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Informacja 
o realizacji projektu partnerskiego pn. „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ ROZWOJU 

EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE KŁOBUCKIM – KONTYNUACJA DZIAŁALNOSCI CIS” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Informacje o Projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 
9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 w ramach umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0586/18-00. 

 
 

Projekt realizowany jest w Partnerstwie: 
Lidera projektu / partnera wiodącego – Stowarzyszenia „Druga Szansa” w Kłobucku oraz 
Partnera projektu – Powiatu Kłobuckiego. 

Okres realizacji Projektu: od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku. 

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 729 752,48 zł w tym 3 170 289,60 zł  

pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem głównym Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – mieszkańców Powiatu Kłobuckiego poprzez wsparcie reintegracji 
społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu. Wskazaniem do  
udziału w projekcie jest możliwość udzielenia wsparcia osobom z terenu Powiatu Kłobuckiego, co 
zwiększy ich szanse na znalezienie zatrudnienia poprzez podniesienie i nabycie umiejętności 
poruszania się po rynku pracy, podniesienie kwalifikacji, wykonywanie prac związanych ze specyfiką 
danej pracowni oraz zmotywowanie do działania i wykształcenia aktywnej postawy życiowej. 

Grupa docelowa: 78 osób z terenu Powiatu Kłobuckiego, w tym 35 mężczyzn i 43 kobiety. 

Działania realizowane w ramach Projektu: 

• zaplanowano realizację reintegracji społecznej w 4 warsztatach: artystyczno-krawieckim, 
hodowlano-ogrodniczym, ogólnobudowlanym oraz porządkowo – czystościowym. 

• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe; 
• szkolenia kompetencyjne i zawodowe; 
• kierowanie na staże zawodowe; 
• subsydiowanie zatrudnienia dla pracodawców; 
• konsultacje z psychologiem; 
• porady prawne; 
• coaching indywidualny. 
• ponadto każda z grup weźmie udział w spotkaniu edukacyjnym nt. przedsiębiorczości 

społecznej przeprowadzone nieodpłatnie przez doradców JOWES (zapoznanie z ekonomią 
społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych), zgodnie z uzyskaną 
intencją z JOWES. 

Dodatkowo w ramach projektu kilkukrotnie zorganizowane zostaną „Dni kariery i rozwoju” oraz 
podejmowanych będzie szereg działań wzmacniających integrację społeczną Uczestników Projektu. 

 


