
A19. Projekt partnerski

Numer naboru: RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Numer wniosku: RPMA.09.01.00-14-c091/19

A. Dane projektu
A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
A3. Tytuł projektu

Rozwój-Aktywność-Praca
A4. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Milanówek
A5. Krótki opis projektu

Projekt skierowany jest do 75 osób (60k/15m) zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy
Milanówek(woj.mazow.) Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym będą realizowane przez podmiot wyspecjalizowany w tym zakresie -
partnera Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wsparcie każdego UP odbywa się na podstawie ścieżki reintegr z wykorzystaniem
kontraktu socjalnego lub indywid programu, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej. Preferowane będą do objęcia
wsparciem osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań otrzymanych z POPŻ. Projekt
zakłada osiągnięcie wskaźników efektyw spol. (ES) i zatrud(EZ).Wsparcie realizowane w wymiarach: społecznym (diagnoza indyw. potrzeb i
poten. UP, praca soc., indywidualne porad. psych., warsztaty motywacyjne, warsztaty zarządzania budżetem domowym) zawodowym (doradztwo
zawod., pośrednictwo pracy, kursy zawodowe).

Planowany okres realizacji projektu
A7.1. Od: 01-01-2020 A7.2. Do: 31-12-2022

A8. Wartość ogółem(zł) A9. Wydatki kwalifikowalne(zł) A10. Wnioskowane dofinansowanie(zł)
1 003 140,00 1 003 140,00 794 190,00

 A11. Wkład UE(zł) A12. % dofinansowania
 794 190,00 79.17

A13. Rodzaj projektu

Pozakonkursowy
A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie
A15. Powiązanie ze strategiami

Strategia rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030
A16. Typ projektu

projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe
A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej
A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy
A18.2. Numer grupy projektów

TAK
A20. Instrumenty finansowe

NIE
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B. Dane wnioskodawcy
B1. Informacje o wnioskodawcy
B1.1. Forma prawna

gminne samorządowe jednostki organizacyjne
B1.2. Forma własności

Skarb Państwa
B1.3. Rodzaj działalności gospodarczej

Administracja publiczna
B2. Dane teleadresowe Wnioskodawcy
B2.1. Nazwa wnioskodawcy

Gmina Milanówek
B2.2. Kraj

Polska
B2.3. Województwo

MAZOWIECKIE
B2.4. Powiat

GRODZISKI
B2.5. Gmina

MILANÓWEK
B2.6. Miejscowość

MILANÓWEK
B2.7. Ulica

TADEUSZA KOŚCIUSZKI
B2.8. Nr budynku B2.9. Nr lokalu B2.10. Kod pocztowy

45 - 05-822
B2.11. Nr telefonu (z nr kierunkowym) B2.12. Nr faksu

227583061 227558120
B2.13. Adres strony www (jeśli dotyczy)

http://www.milanowek.pl
B3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) B4. REGON

5291799245 013269150
B5. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer

Statut Miasta Milanówka - Uchwała 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka
B6. PKD (wiodący)

B7. Możliwość odzyskania VAT

NIE
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B8. Dane teleadresowe partnerów (jeśli dotyczy)

B8.1 Nazwa partnera Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

B8.2 NIP 5260251374

B8.3 REGON 000512361

B8.4 Forma prawna stowarzyszenia

B8.5 Forma własności

B8.6 Kraj Polska

B8.7 Województwo MAZOWIECKIE

B8.8 Powiat WARSZAWA

B8.9 Gmina WARSZAWA

B8.10 Miejscowość WARSZAWA

B8.11 Ulica PODWALE

B8.12 Nr budynku 13

B8.13 Nr lokalu

B.14 Kod pocztowy 00-252

B8.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) +226356174

B8.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) +228310081

B8.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) http://www.zdz.edu.pl

B8.18 Symbol partnera ZDZ

B9. Nazwa jednostki realizującej projekt

B9.1 Nazwa jednostki realizującej projekt Ośrodek Pomocy Społecznej

B9.2 NIP 5291174255

B9.3 REGON 002195730

B9.4 Forma prawna gminne samorządowe jednostki organizacyjne

B9.5 Forma własności Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne

B9.6 Kraj Polska

B9.7 Województwo MAZOWIECKIE

B9.8 Powiat GRODZISKI

B9.9 Gmina MILANÓWEK

B8.10 Miejscowość MILANÓWEK

B9.11 Ulica TADEUSZA KOŚCIUSZKI

B9.12 Nr budynku 16

B9.13 Nr lokalu

B9.14 Kod pocztowy 05-822

B9.15 Nr telefonu (z nr kierunkowym) +227249792

B9.16 Nr faksu (z nr kierunkowym) +227249792

B9.17 Adres strony www (jeśli dotyczy) http://milanowek.naszops.pl

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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C. OPIS PROJEKTU
C1. Klasyfikacja projektu
C1.1.1. Zakres interwencji dominujący

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie
C1.1.2. Zakres interwencji uzupełniający

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie
C1.2. Forma finansowania

01 Dotacja bezzwrotna
C1.3. Typ obszaru

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)
C1.4. Terytorialne mechanizmy wdrażania

Nie dotyczy
C1.5. Temat uzupełniający

Niedyskryminacja
C1.6. Realizacja projektu na terenie całego kraju

NIE
C1.6. Miejsce realizacji projektu

Województwo Powiat Gmina

MAZOWIECKIE GRODZISKI MILANÓWEK

Kod GUS 1405011

Kod NTS 5.1.14.30.05.01.1

C2. Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego
C2.1. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WM 2014 - 2020
C2.1.1. Wskaźnik realizacji celu
Cel szczegółowy RPO WM

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia
społecznego i ubóstwa

Wskaźnik realizacji celu Jednostka
pomiaru

Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

K M O K M O

Nr Wskaźniki rezultatu

1
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyska
ły kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 55,00 5,00 60,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Certyfikaty lub rozpoznawalne i uznawane w branży/środowisku dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodo
wych

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

2
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukującyc
h pracy po opuszczeniu programu

osoby 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00 11,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Zaświadczenie o rejestracji w PUP , zaświadczenia od pracodawców, opinie pracowników socjalnych (dane PUP, dane O
PS)

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

3
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z prac
ującymi na własny rachunek)

osoby 0,00 0,00 0,00 6,00 2,00 8,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika
Jeden z dok. potwierdz. podjęcie pracy/samozatrudn.: kopia umowy o pracę/umowy cywilnoprawn. zaśw. z zakł. pracy o z
atrudn., zaśw. potwierdz. prowadz. dzial. gosp., wydruk z CEIDG lub KRS, zaśw. PUP o wyrejestr. z rejestru bezrob. z po
wodu podjęcia pracy

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator
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4
Odsetek osób z niepełnosprawnością, kt
óre dokonały postępu w aktywizacji społe
cznej (efektywność społeczna)

%   0,00   34,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Opinie psychologa o wzroście komp. społ. i osobistych UP lub/i opinie pracownik. socj. o samodzielności UP

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 3 miesięcy od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

5
Odsetek osób z niepełnosprawnością, kt
óre spełniły kryterium efektywności zatru
dnieniowej

%   0,00   12,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika
Jeden z dok. potwierdz. podjęcie pracy/samozatrud: kopia umowy o pracę/cywilnoprawn. zaśw. z zakł. pracy o zatrudn. pr
zez okres co najmniej 3 m-cy (90 dni), zaśw. potwierdz. podjęcie. dzial. gosp. w okresie do3 mcy od zakoń. udz w proj,wy
druk z CEIDG/KRS

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

6
Odsetek pozostałych osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
, które dokonały postępu w aktywizacji s
połecznej (efektywność społeczna)

%   0,00   34,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika Opinie psychologa o wzroście komp. społ. i osobistych UP lub/i opinie pracownik. socj. o samodzielności UP

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 3 miesięcy od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

7
Odsetek pozostałych osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
, które spełniły kryterium efektywności za
trudnieniowej

%   0,00   25,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika
Jeden z dok. potwierdz. podjęcie pracy/samozatrudn: kopia umowy o pracę/cywilnoprawn. zaśw. z zakł. pracy o zatrudn. 
przez okres co najmniej 3 m-cy (90 dni), zaśw. potwierdz. podjęcie. dzial. gosp. w okresie 3 mcy od zakoń. udz w proj, wy
druk z CEIDG/KRS

Sposób pomiaru wskaźnika pomiar do 3 miesięcy od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie
osoba odpowiedzialna: koordynator

Wskaźnik realizacji celu Jednostka
pomiaru

Wartość bazowa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika

K M O K M O

Nr Wskaźniki produktu

1
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

osoby    60,00 15,00 75,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika kwestionariusz osobowy UP, formularz zgłoszeniowy

Sposób pomiaru wskaźnika monitoring w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, osoba odpowiedzialna za pomiar: koordynator

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie osoby    6,00 2,00 8,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika kwestionariusz osobowy UP, formularz zgłoszeniowy

Sposób pomiaru wskaźnika monitoring w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie, osoba odpowiedzialna za pomiar: koordynator

3 Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt.      0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy

4
Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

osoby    0,00 0,00 0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy
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5
Liczba podmiotów wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne
(TIK)

szt.      0,00

Źródło danych do pomiaru wskaźnika nie dotyczy

Sposób pomiaru wskaźnika nie dotyczy

C2.1.2. Wskaż cel główny projektu (zgodny z metodologią SMART) i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WM.

Cel główny: Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno - zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (60K, 15M) mieszkańców
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18 - 65 z terenu Gminy Milanówek w latach 2020-2022
Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla 75 osób (60K,15M) w latach 2020-2022
2. Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności samodzielności 26 osobom (24K, 2M) w latach 2020-2022
3. Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości wśród 75 osób (60K,15M) w latach 2020-2022
4. Wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na lokalnym rynku pracy lub dostosowanie wykształcenia lub
kwalifikacji 60 (55K,5M) UP w latach 2020-2022 Osiągnięcie ww. celów projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WM
poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia, które zmniejszy oddalenie od rynku pracy UP i zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia,
co stanowi najskuteczniejszą formę walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Jednocześnie cel projektu jest spójny z celem strategicznym nr. 3 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Milanówek na lata
2016-2021 i wpisuje się w realizację trzech celów operacyjnych.
Motywowanie potencjalnych UP będzie polegało na organizacji spotkania informacyjnego dla pracowników socjalnych dotyczącego działań w
projekcie oraz form motywacji pot. UP, organizacji spotkania rekrutacyjnego dla potencjalnych UP, sporządzenie ulotek rekrutacyjnych. Potencjalni
UP będą zachęcani w rozmowach przez pracowników socjalnych. Formą motywacyjną będą również zaplanowane w projekcie zasiłki dla UP.

C3. Grupy docelowe
C3.1 Osoby lub podmioty objęte wsparciem

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 75 osób (60K, 15M): 
•osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, że osoby bezrobotne, które korzystają z pomocy społecznej lub
kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w pierwszej kolejności otrzymają wsparcie w zakresie integracji społecznej.(KD-7)
•osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 
•członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze
względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością; 
•osoby niesamodzielne,
•osoby korzystające z PO PŻ
2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu. Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu będą osoby lub rodziny:
a) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – kryterium dostępu nr. 5 
b) z jednej lub kilku wymienionych grup: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnospr, OzN sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psych., w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi.– KD 6
Istotne cechy uczestników: W większości są to os. o niskich kwalifikacjach zawod., niedostosow. do potrzeb lokal. rynku pracy, o niskich
kompeten.
społ.-zawod. Borykają się z niską samooceną, brakiem wiary we własne możliw. mają niską gotowość do zmiany swojej syt. życiowej.GM
zamieszk. 15652os. (7269M,8383K), w tym w wieku prod. 9974 (5244K,4730M)dane UM. Osoby bezrobotne w GM: 262 (133K,129M) w tym os.
dług. bezrob.112-dane PUP. Liczba os.korzyst. ze świadczeń OPS w Milanówku spełniających kryteria dost. wynosiła w 2018r 482 (174M,203K) z
czego aż 71%K to os. do 45r.ż. (analogicznie 29%M), natomiast 22%K to K z wykszt. powyżej śr. zawod. (analogicznie wśród M - 7%) -dane
OPS.Wnioski: z pomocy OPS korzyst. w większości młode lepiej wykształcone K. Bariery specyf. dla K: konieczność spraw. opieki nad osob.
zależnymi, samotne macierz., trud. z powrotem na ryn. pracy spow. przerwą zw. z urodz. i wych. dziecka, brak dostęp. elast. form zatr., wykszt.
niedost. do potrzeb rynku pracy (segregacja pozioma), stan zdr., luka płacowa, mniejsza mobilność zawod. (mało miejsc pracy w Milanówku,
konieczność dojazdu do Warsz)Bariery specyf. dla M: zły stan zdrowia, niskie wykszt, wiek, uzależnienia. Wsparcie każdego uczestnika projektu
odbywa się na podstawie ścieżki reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa w ustawie o
pomocy społecznej

C3.2 Potrzeby i oczekiwania

Z przeprow. analizy (narzędz:rozmowy pracowników socj, z osobami korzyst. ze wsparcia OPS w latach 2015-2018, analiza dokument., dane ze
Strategii Rowiązyw. Probl. Społ. GM na lata 2016-2021) określono podst. potrzeby os. zagroż. ubóstwem i wykl. społ. zamieszk. w GM:poprawa
syt. życiowej-materialnej, rodz, mieszk, zdobycie komp. i kwalifik. zawodowych adekwatnych do wymagań lok. rynku pracy i indywidualnych
predysp.,złagodzenie barier w podjęciu pracy, rozwój umiej. społ. związanych z postrzeganiem własnego potencjału, zmianą postawy z biernej na
aktywną, kontaktami interpers., rozwój umiej. związanych z poszukiwaniem pracy Oczekiwania:działania dostosowane do indywidualnych potrzeb
oraz barier, długofalowe wsparcie Barieryc-czynniki zniechęcające K do wzięcia udziału w proj. w proj.: niska motywacja, długoletnie
pozostawanie bez zatr., konieczność spraw opieki nad dziećmi, brak wiary we własne siły, niska mobilność zawod, M:zły stan zdrow.,niskie
wyksz.K+M: ograniczenia zw. z niepeł

C3.3 Opis rekrutacji

1.ZR (koordynator proj.,asyst., rej.prac.soc.)2.przygot.”Regulam. rekr. i uczest”, materiałów inf.-prom.3.metody rek.:rozmowy prac. socj. z potenc.
UP, rozpowszech. mat. inf.-prom. na stronie int. OPS/UM/lok.mediów, w lokal. mediach, inform i mat. inr.-prom. w miejscach użyt.publ, 4. Kryteria
rek. obowiązk.: zamieszkiwanie na terenie GM, os. zagrożona ubóstwem lub wykl. społ., wieku prod. Kryteria premiowane: korzyst. z POPŻ; ON;
kobieta; wielodziet.; samot. rodz. wiek 18-35 i 50+, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Preferencje dla ww. grup będzie zawierał regulamin rekrutacji uczestników do
projektu. (kryt. punkt. w sys. 0-1)Na każdym z etap. rek. przestrzegana będzie zas. niedyskrym. i równości szans.Lokalizacje/materiały inf.-prom.
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wykorzystyw. w proc. rek. dostos. będą do ON m.in.brak barier arch., pomoc ze strony prac. OPS w zapozn. z założeniami proj. i wypełnianiu
dok.rekrut., opracow. mat. inf..rek. zgodnie ze stand. WCAG2.0 (str.int min.AA) , zamieszczenie w miejscach umożl. dot. ON, poinf. inst./NGO, pyt.
o spec.potrz.ON. Rekr. w 2020 - 22UP 2021-22UP 2022-21UP. Przewid. rekr. dodat Terminy rekrutacji: styczeń - marzec 2020, styczeń - marzec
2021, styczeń - marzec 2022 W przypadku rezygnacji uczestnika udział w projekcie zaproponowany zostanie osobom z listy rezerwowej według
miejsca na liście. Dokumenty rekrutacyjne: kwestionariusz rekr., oświadczenie dot. ochrony danych osobowych.

C3.4 Opis zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum

Z przeprow. analizy (narzędz:rozmowy pracowników socj, z osobami korzyst. ze wsparcia OPS w latach 2015-2016, analiza dokument., dane ze
Strategii Rowiązyw. Probl. Społ. GM na lata 2016-2021) określono podst. potrzeby os. zagroż. ubóstwem i wykl. społ. zamieszk. w GM:poprawa
syt. życiowej-materialnej, rodz, mieszk, zdobycie komp. i kwalifik. zawodowych adekwatnych do wymagań lok. rynku pracy i indywidualnych
predysp.,złagodzenie barier w podjęciu pracy, rozwój umiej. społ. związanych z postrzeganiem własnego potencjału, zmianą postawy z biernej na
aktywną, kontaktami interpers., rozwój umiej. związanych z poszukiwaniem pracy. Barieryc-czynniki zniechęcające K do wzięcia udziału w proj. w
proj.: niska motywacja, długoletnie pozostawanie bez zatr., konieczność spraw opieki nad dziećmi, brak wiary we własne siły, niska mobilność
zawod, M:zły stan zdrow.,niskie wyksz.K+M: ograniczenia zw. z niepeł. Na każdym z etap. rek. przestrzegana będzie zas. niedyskrym. i równości
szans.Lokalizacje/materiały inf.-prom. wykorzystyw. w proc. rek. dostos. będą do ON m.in.brak barier arch., pomoc ze strony prac. OPS w zapozn.
z założeniami proj. i wypełnianiu dok.rekrut., opracow. mat. inf..rek. zgodnie ze stand. WCAG2.0 (str.int min.AA) , zamieszczenie w miejscach
umożl. dot. ON, poinf. inst./NGO, pyt. o spec.potrz.ON.Zawarte zostały działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe min.
przeszkolenie personelu projektu, odpowiednie umieszczenie materiałów promocyjnych, rozmowy pracowników socjalnych, motywowanie do
udziału w projekcie, dostosowanie czasu trwania działań do zidentyfikowanych barier dot. kobiet. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w
podziale na płeć. Wskazano działania podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem (rekrutacja ze względu na kompetencje
i kwalifikacje, możliwość pracy zdalnej.

C3.5 Opis zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt zakłada pierwszeństwo udziału dla kobiet, ze względu na zidentyfikowanie większej ilości barier w uczestnictwie w projekcie oraz w
dostępie do działań aktywizujących a także na rynku pracy. Również pierwszeństwo udziału mają osoby z niepełnosprawnościami. Na każdym z
etap. rek. przestrzegana będzie zas. niedyskrym. i równości szans. Lokalizacje/materiały inf.-prom. wykorzystyw. w proc. rek. dostos. będą do ON
m.in.brak barier arch., pomoc ze strony prac. OPS w zapozn. z założeniami proj. i wypełnianiu dok.rekrut., opracow. mat. inf..rek. zgodnie ze stand.
WCAG2.0 (str.int min.AA) , zamieszczenie w miejscach umożl. dot. ON, poinf. inst./NGO, pyt. o spec.potrz.ON. Pracownik socjalny oraz psycholog
prowadzący działania zostaną przeszkoleni z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W związku z załozeniem, że projekt przeznacozny
jest dla osob zagroż. ubóstwem i wykl. społ. zaplanowano specyficzne działania odpowiadające na bariery dostępu dla kobiet i mężczyzn z tej
grupy m.in. szkolenia i wizyty studyjne z ekonomii społecznej. Wsparcie w projekcie odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i
dostępności osób z niepełnosprawnością, infrastruktura szkoleniowo-doradcza dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnospr. Wszystkim
UP zostanie zapewniony równy udział w warsztatach/kursach/szkoleniach. Treści warsztatów/kursów/szkoleń będą pozbawione stereotyp.
przekazu, poruszać będą m.in.kwestie przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji oraz przekazywać niestereotypową wiedzę nt. możliwości
wyborów życiowych niezależnie od płci. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne będą dostępne również dla U z niepełnosprawnością.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem

75
Przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem

1
C5. Komplementarność - powiązanie projektu z innymi

Nie

D. Sposób realizacji projektu
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D1. Lista zadań

Nr Nazwa zadania

1

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 75,00 LID

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 8,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym.
W celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji UP zostanie przeprowadzona diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
każdego UP, w której m.in. określone zostaną sytuacja problemowa, zasoby, potencjał, predyspozycje i potrzeby. Diagnoza zostanie przeprowadzona przez
psychologa oraz pracownika socjalnego.
Diagnoza będzie stanowiła podstawę do zaplanowania ścieżki reintegracji prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny. Każdy z UP będzie uczestniczył w:
* indywidualnych spotkaniach z psychologiem
* indywidualnych spotkaniach z pracownikiem socjalnym
Pracownik socjalny we współpracy z psychologiem przygotują diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego UP. Czas pracy psychologa będzie obejmował
spotkania indywidualne z uczestnikami projektu oraz przygotowanie, wspólnie z pracownikiem socjalnym, diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników.
Czas trwania diagnozy na jednego uczestnika projektu zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników. Średni czas trwania diagnozy
(spotkania indywidualne+przygotowanie diagnozy) na jednego uczestnika projektu będzie wynosiło 2h.
W celu zapewnianie dostępu dla ON spotkania będą odbywały się w pomieszczeniach bez barier arch. lub w zależności od potrzeb w miejscu zamieszkania UP.
Pracownik socjalny i psycholog zostaną przeszkoleni z zakresu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
W ramach planowania uczestnictwa poszczególnych UP w poniższych działaniach uwzględnione zostaną szczególne potrzeby i bariery osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zarówno kobiet, jak i mężczyzn.W działaniach zaplanowano zwiększony udział kobiet w związku z diagnozą, z której wynika, że to kobiety
są w gorszej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Wsparcie w projekcie odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnością, infrastruktura szkoleniowo-doradcza
dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnospr. Wszystkim UP zostanie zapewniony równy udział w warsztatach/kursach/szkoleniach. Treści
warsztatów/kursów/szkoleń będą pozbawione stereotyp. przekazu, poruszać będą m.in.kwestie przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji oraz przekazywać
niestereotypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne będą dostępne również dla U z
niepełnosprawnością.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

nie dotyczy

Nr Nazwa zadania

2

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34,00 LID

2 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w
aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) 34,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

1) Praca socjalna realizowana będzie przez pracownika socjalnego zatrudnionego na umowę o pracę na 1/2 etatu, który m.in. będzie wchodził w skład ZR,
przygotowywał diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP, będzie udzielał indywidualnego wsparcia UP, motywował do uczestnictwa w działaniach
projektowych i realizacji kontraktów socjalnych, planował wsparcie finansowe oraz realizował wobec UP inne zadania wynikające z ustawy o pom. społ. Zatrudnienie na
36m-cy (I.2020-XII.2022)
2) Indywidualne poradnictwo psychologiczne-spotkania prowadzone przez os. posiad. odpow. kwalifikacje zawod. (psycholog) posiad. doświad. w pracy z osob. zagroż.
wykl społ. Wymiar: 2020-50h, 2021-50h, 2022-50h Razem 150h
3) Warsztaty motywacyjne (grupowe) mające na cel wzmocnienie samooceny, wiary we własne możliwości poprzez uwypuklenie zalet uczestniczek projektu.
Warsztaty skierowane będą głównie do kobiet ze względu na specyficzne potrzeby i bariery zdiagnozowane dla tej grupy. W ramach warsztatów zapewnione zostanie:
• personel niezbędny do realizacji usługi
• materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów,
• sesje fotograficznela każdego uczestnika/czki
• koszt stylizacji ubioru i fryzury dla każdego uczestnika/czki
• porady w zakresie prezentacji.
4) Warsztaty Zarządzanie budżetem domowym - (3dni szkoleniowe po 4h=12h x 3 lata). Warsztaty przeznaczone będą dla max. 25 uczestników projektu w każdym
roku trwania projektu. Z tegoż warsztatu nie będą korzystać osoby korzystające ze wsparcia w ramach POPŻ.
Cele warsztatów:
•Nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny.
•Pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.
•Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych.
•Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
•Poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze.
Wsparcie w projekcie odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnością, infrastruktura szkoleniowo-doradcza
dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnospr. Wszystkim UP zostanie zapewniony równy udział w warsztatach/kursach/szkoleniach. Treści
warsztatów/kursów/szkoleń będą pozbawione stereotyp. przekazu, poruszać będą m.in.kwestie przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji oraz przekazywać
niestereotypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne będą dostępne również dla U z
niepełnosprawnością.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

nie dotyczy
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Nr Nazwa zadania

3

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu 60,00 ZDZ

2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu
programu 11,00 ZDZ

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 8,00 ZDZ

4 Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej 12,00 ZDZ

5 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które spełniły kryterium
efektywności zatrudnieniowej 25,00 ZDZ

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Celem jest zwiększanie szans uczestników K/Mna rynku pracy, poprzez kursy zawodowe,doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.Zakres doradztwa zawod.
realizowanego 03.2020–11.2022 to m.in.diagnoza syt. zawod., w tym dobór kursów do indywid. potrzeb K/M,ustalenie barier powodujących brak pracy, określenie
potencjału i możliwości zatrudnieniowych,przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcą, motywowanie do aktywności.Zakres pośrednictwa
pracy realizowanego 03.2020–11.2022: pozyskiwanie ofert odpowiedniej dla K/M pracy, kierowanie K/M do pracod, monitorowanie przebiegu rekrutacji. Zaplanowany
wymiar doradztwa zawod. średnio 20 godzin/osoba x 60 K/M = 1200 godzin i pośrednictwa pracy średnio 15 godzin/osoba x 60 K/M = 900 godzin dostosowany będzie
do indywidualnych potrzeb K/M. Pozwoli to na intensyfikację procesu poszukiwania pracy m.in. poprzez systematyczny i częsty (kilka razy w miesiącu) kontakt K/M z
doradcą zawod. lub pośred. pracy oraz zwiększenie skuteczności poszukiwania pracy m.in. poprzez towarzyszenie uczestnikowi K/M przez doradcę zawod. lub
pośrednika pracy podczas spotkania z pracodawcą (praca w terenie).Kursy zawodowe realizowane będą 07.2020–06.2022 zgodnie z indywidualnymi potrzebami
uczestników K/M w powiązaniu z potrzebami rynku pracy, dlatego ich zakres nie jest obecnie zanany (ustalony zostanie po wykonaniu diagnozy sytuacji zawodowej
przez doradcę zawodowego).W kursach zawodowych uczestniczyć będzie 60 K/M. Czas trwania kursu zależeć będzie od jego specyfiki (musi pozwolić na uzyskanie
zaplanowanych efektów uczenia się). Minimalna wymagana frekwencja 80%.Po ukończeniu kursu uczestnicy K/M otrzymają zaświadczenie, co umożliwi walidację i
certyfikację. Uczest. K/M przystąpią do egzaminu zewnętrznego,a po jego pozytywnym wyniku otrzymają dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji.Uczestnicy
kursów K/M będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe i dydaktyczne, ubezpieczenie NW, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarza medycyny pracy i
ubranie ochronne. Ze względu na spec. funkcjonowania uczestników K/M,w tym bierność i wyuczoną bezradność zapewniony zostanie animator działań
szkoleniowych(kadra merytoryczna),realizujący zadania w 07.2020–06.2022,odpowiedzialny m.in.za motywowanie uczestnika K/M do systematyczności i
przełamywanie kryzysów związanych z zaniechaniem uczestnictwa w szkoleniu zawodowym.Animator pracować będzie stacjonarnie i w środowisku. Zadanie
realizowane będzie zgodnie z zas. równości K/M m.in. przeszkolenie kadry z ww. zakresu, udział w kursach zawodowych i kierowanie do ofert pracy będzie wynikiem
indywidualnych potrzeb i preferencji zawodowych K/M, co eliminuje stereotypowy podział na kwalifikacje żeńskie i męskie oraz dostępności OzN m.in. lokale
pozbawione barier, dostosowane do potrzeb OzN, stosowanie łatwego języka.Realizowane w ramach projektu procedury certyfikacji zgodne będą z wymogami
określonymi w liście sprawdzającej do zał.nr8 do Wyt. w zakr.monit. post. rzeczoweg

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

Wybór partnera został przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie. ZDZ w Warszawie odpowiedzialny będzie za całość realizacji zadania, w tym
organizację i przeprowadzenie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizację i prowadzenie kursów zawodowych i animacji działań szkoleniowych,
zapewnienie procesu walidacji i certyfikacji. Koszt jednostkowy szkoleń w Zadaniu nr. 3 będzie zgodny z zał. Nr 6 do regulaminu niniejszego konkursu. Wsparcie w
projekcie odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnością, infrastruktura szkoleniowo-doradcza dostosowana
będzie do potrzeb osób z niepełnospr. Wszystkim UP zostanie zapewniony równy udział w warsztatach/kursach/szkoleniach. Treści warsztatów/kursów/szkoleń będą
pozbawione stereotyp. przekazu, poruszać będą m.in.kwestie przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji oraz przekazywać niestereotypową wiedzę nt. możliwości
wyborów życiowych niezależnie od płci. Wykorzystywane pomoce dydakty

Nr Nazwa zadania

4

Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Nr Wskaźnik realizacji celu Wartość wskaźnika
dla zadania

Symbol
partnera

1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 75,00 LID

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 8,00 LID

Zadanie rozliczane kwotą ryczałtową:

Szczegółowy opis zadania

Wypłata zasiłków dla UP - uczestnikami projektu będą os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie zasiłków
będzie pełniło funkcję motywacyjną dla uczestników oraz przyczyni się choć w pewnym stopniu do poprawy ich sytuacji finansowej, co wpłynie korzystnie na realizację
całego projektu. Wnioskodawca przewiduje wypłatę co najmniej 3 zasiłków (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) Łączna kwota wsparcia dla jednego uczestnika
projektu będzie wynosiła średnio 2640zł. Wydatek będzie stanowił wkład
własny Wnioskodawcy i zostanie zaplanowany w budżecie OPS GM w każdym roku realizacji projektu.
Wsparcie w projekcie odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans i dostępności osób z niepełnosprawnością, infrastruktura szkoleniowo-doradcza
dostosowana będzie do potrzeb osób z niepełnospr. Wszystkim UP zostanie zapewniony równy udział w warsztatach/kursach/szkoleniach. Treści
warsztatów/kursów/szkoleń będą pozbawione stereotyp. przekazu, poruszać będą m.in.kwestie przeciwdziałania stereotypom i dyskryminacji oraz przekazywać
niestereotypową wiedzę nt. możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Wykorzystywane pomoce dydaktyczne będą dostępne również dla U z
niepełnosprawnością.

Uzasadnienie wyboru partnera dla zadania

nie dotyczy

D2. Trwałość i wpływ rezultatów projektu

Po zakończeniu realizacji projektu będzie kontynuowane wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - każdy
UP będzie miał możliwość uzyskania wsparcia również po zakończeniu udziału w projekcie w zależności od zgłoszonych potrzeb. Informacja o
uczestniczeniu danej osoby w projekcie oraz otrzymanym przez nią wsparciu zostanie przekazana do PUP w celu zapewnienia zsynchronizowania
działań inst. zajmujących się pomocą os. zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społ. Pozwoli to kontynuować wobec danej osoby działania

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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zmierzające do osiągnięcia zamierzonych efektów bez zagrożenia powielania rodzajów wsparcia.
D3. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

Wnioskodawca jest zdolny do zapew. płynnej obsługi finans. projektu. Wydatki Gminy Milanówek za rok 2018 wynoszą 94.241.901,54 zł. Wydatki
OPS kwota 19.548.596,46 zł. Wkład własny GM w projekt Rozwój-Aktywność-Praca w latach 2020-2022 stanowić będzie208 950,00zł. (zasiłki dla
uczestników projektu wypłacane przez OPS)
ZDZ w Warszawie działa od 1947 realizując zadania z zakresu edukacji formalnej i ustawicznej oraz aktywizacji zawodowej. Roczny obrót ZDZ w
Warszawie jest wyższy od rocznych wydatków w projekcie i wyniósł za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy (2017) 25 276 304 zł.
Sytuacja finansowa ZDZ w Warszawie jest stabilna, co gwarantuje płynną realizację projektu. ZDZ w Warszawie posiada wpis do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.14/00006/2004., wpis do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy
pod nr 1241 oraz prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego realizującą kształcenie w formach i na zasadach określonych w
rozporządzeniu MEN z dnia 18.08.2017 (Dz. U. z 2017 r. poz.1632), w tym przez kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Na terenie Mazowsza ZDZ w Warszawie dysponuje siecią placówek kształcenia w dziesięciu miastach m.in. w Warszawie i Pruszkowie. We
wszystkich placówkach znajdują się sale dydaktyczne z wyposażeniem ogólnym, w tym meble, rzutniki, tablice multimedialne, laptopy, drukarki,
xero, skanery, Internet oraz specjalistyczne zasoby do kształcenia zawodowego, w tym: pracownie spawalnicze z atestem Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach, pracownia elektryczna, kosmetyczna, fryzjerska, gastronomiczna, florystyczna, pracownie informatyczne, w tym laboratorium ECDL i
inne. Ze względu na posiadane zasoby ZDZ w Warszawie jest zdolny do przygotowania i przeprowadzenia większości szkoleń, w tym
technicznych, usługowych, administr.

Zarząd: Kierownik OPS GM, posiadane kompetencje i dośw. wieloletnie zarządzanie jednostką organizacyjną pomocy społecznej,zakres obow:
pełnomocnictwo do podejmow. wszelkich czynności zw. z realiz. projektu: wystąpienie z wnioskiem; podpis.umowy; prowadz. rozliczeń i innych
czynności zw. z realiz. projektu.Nadzór merytor. nad prawidłow. realiz. proj. Realizacja proj. spowoduje wzrost nakładów obowiązków Kier. wymiar
czasu pracy: min. 10h/mc w zależności od potrzeb realizacji projektu, zaangażowanie w okresie I.2018-XII.2019. Zwiększenie zakresu obow.
służb.-dodatek do miesięcznego wynagrodzenia.Asystentka Koordynatora: specjalista pracy socjalnej, posiadane komp. i dośw.: realizator
koordynator projektów PO KL 7.1 (syst.) i 7.3 (konk.) w latach 2010-2018. Posiada potwierdzoną wiedzę z zakresu zasady równości płci oraz
ekonomii społecznej. Posiada potwierdzone kompetencje trenera org. pozarząd. Zakres obowiązków: prowadzenie promocji projektu, wsparcie
koordynatora m.in. w monitoringu i ewaluacji, członek Zespołu Rekrutacyjnego, wspierania działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz
niedyskryminacji, prowadzenie szkoleń wewnętrznych nt. w/w zasady, archiwizacja. Wymiar czasu pracy: min. 20 h/mc w zależności od potrzeb
realizacji projektu, zaangażowanie w okresie I.2018-XII.2019. Zwiększenie zakresu obow. służb.-dodatek do miesięcznego wynagrodzenia.
Ponadto wnioskodawca posiada potencjał kadrowy do obsługi kadrowej projektu. Koordynator projektu - 1/2 etatu osoba posiadająca
doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu projektów PO KL w latach 2008 - 2016 oraz od 2018r. Osoba odpowiedzialna za obsługę
finansowo-księgowa projektu zatrudniona zostanie w ramach środków pośrednich

Wnioskodawca dysponuje budynkiem OPS (najem), w którym znajdować się będzie biuro projektu (Milanówek, ul. Kościuszki 58) Wnioskodawca
dysponuje również projektorem multimedialnym i flipchartem. W dyspozycji wnioskodawcy pozostają również dwa lokale (najem) - Milanówek, ul.
Kościuszki 16, ul. Szkolna 12, ul. Na Skraju 2 (wyposażenie: stoły, krzesła, fotele, aneks które wnioskodawca planuje wykorzystać do realizacji
warsztatów grupowych oraz na spotkania indywidualne (psycholog, coach, doradca zawodowy). Ponadto wnioskodawca dysponuje
wyposażeniem miejsca pracy (meble, zestaw komput.drukarka, tel.,fax.) dla Kierownika OPS i asystenta koordynatora projektu. Biuro projektu
będzie znajdowało się w budynku bez barier architektonicznych dla ON. Miejsca zajęć/spotkań będą dostosowane do potrzeb ON.

D4. Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

Wnioskodawca realizował projekty w obszarze reint. społ. - zatr. i posiada duże doświadczenie w pracy z osob, zagr. wyklucz. społ.:
"Kiosk ze szkoleniami" czas trwania projektu 2006-2008 w ramach ZPORR 2004-2006, działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązanych z
potrzebami, regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie "Q-współpracy" czas trwania projektu 2018-019 w
ramach RPOWM 2014-2020, Ponad to, jednostka realizująca projekt zrealizowała:"Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA" czas
trwania projektu 2008 - 2015 w ramach POKL EFS,"Razem przeciw przemocy" czas trwania projektu 2012 projekt konkursowy EFS POKL,
"Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek" czas trwania projektu 2018-2021 RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1,"Wdrażanie usprawnień
organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku" czas trwania 2018-2019 POWER Działanie 2.5. ZDZ w Warszawie ma
doświadczenie w realizacji projektów aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz
organizacji i prowadzeniu kursów zawodowych. Czas na zmiany termin 01.2012 - 12.2013 uczestnicy 408 K/M osoby wykluczone społecznie,
osoby o niskich kwalifikacjach, wartość 2 814 825 zł Wykorzystaj swoją szansę termin 11.2012 - 10.2014 uczestnicy 150 K/M wyłącznie OzN
wartość 1 590 469 zł Nowe kwalifikacje lepsza przyszłość termin 01.2013 - 12.2014 uczestnicy 156 K/M osoby wykluczone społecznie, osoby o
niskich kwalifikacjach, wartość 1 439 012 zł

D5. Sposób zarządzania projektem

Projekt przez cały okres realiz. będzie zarządzany przez 3os. zespół: Kierownik/czka OPS, Koordynator/ka projektu, Asystent/ka koordynar.
projektu. Spotkania zesp. proj. min. 1 raz w miesiącu oraz w zależności od potrzeb. Obsługa projektu odbywać się będzie w biurze projektu (z
dostępną pełna dokumentacją proj.) na terenie GM co zapewni UP projektu możliwość osobistego kontaktu z kadra projektu. Organizacja pracy
zespołu uwzględniać będzie elastyczne formy pracy wspierające godzenie życia zawodow. i prywatnego pracowników obu płci. Asystentka
koordynatora będzie wspierać działania na rzecz równości K i M, ponadto prowadzić będzie system. szkolenia wew. nt w/w zasady. Za
przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna. Wybór poszczególnych wykonawców zostanie przeprow. zgodnie z
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Współpracę z Partnerem określa umowa o partnerstwie zakładająca udział w zarządzaniu wyznaczonej
przez partnera osoby. Partnerzy przygotowali projekt wspólnie. OPS działa w obszarze integracji i pomocy społecznej, ZDZ w obszarze kursów i
rynku pracy, dlatego partnerzy uzupełniają się wzajemnie. OPS i ZDZ będą wspólnie wdrażać projekt, zgodnie z przyjętym w umowie partnerskiej
podziałem zadań i odpowiedzialności: OPS odpowiada za koordynację całości projektu, diagnozę potrzeb i potencjału, usługę aktywnej integracji
o charakterze społecznym, wypłatę świadczeń, ZDZ odpowiada za usługę aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w tym organizację i
prowadzenie kursów zawodowych, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Strategiczne decyzje w partnerstwie podejmować będzie Grupa
Sterująca (przedstawiciel OPS i ZDZ).
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E1. Budżet projektu
E1.1 Koszty ogółem (E1.1 + E1.2)

Rok Kwota

2020 327 180,00

2021 348 780,00

2022 327 180,00

Ogółem 1 003 140,00

E1.1.1 Koszty bezpośrednie

Rok Kwota

2020 272 650,00

2021 290 650,00

2022 272 650,00

Ogółem 835 950,00

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

Rok Kwota

2020 5 500,00

2021 5 500,00

2022 5 500,00

Ogółem 16 500,00

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

Rok Kwota

2020 47 500,00

2021 47 500,00

2022 47 500,00

Ogółem 142 500,00

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Rok Kwota

2020 150 000,00

2021 168 000,00

2022 150 000,00

Ogółem 468 000,00

4. Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Rok Kwota

2020 69 650,00

2021 69 650,00

2022 69 650,00

Ogółem 208 950,00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E1.1.2 Koszty pośrednie (ryczałt)

Rok Kwota

2020 54 530,00

2021 58 130,00

2022 54 530,00

Ogółem 167 190,00
jako % wartości kosztów
bezpośrednich (E1.1.2/E1.1.1) 20.00

E1.2 Kwoty ryczałtowe

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.2/E1.1) 0.00

E1.3 Stawki jednostkowe

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.3/E1.1) 0.00

E1.4 Personel projektu w kosztach ogółem

Ogółem 165 600,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.4/E1.1) 16.51

E1.5 Usługi zlecone w kosztach ogółem

Ogółem 230 025,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.5/E1.1) 22.93

E1.6 Środki trwałe w kosztach ogółem

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.6/E1.1) 0.00

E1.7 Cross-financing w kosztach ogółem

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.7/E1.1) 0.00

E1.8 Wydatki ponoszone w ramach limitu środków trwałych oraz cross-financingu

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.8/E1.1) 0.00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E1.9 Wydatki poniesione poza terytorium UE

Ogółem 0,00
jako % wartości projektu ogółem
(E1.9/E1.1) 0.00

E1.10 wkład własny

Rok Kwota

2020 69 650,00

2021 69 650,00

2022 69 650,00

Ogółem 208 950,00

E1.10.1 w tym wkład prywatny

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Ogółem 0,00

E1.10.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Ogółem 0,00

E1.10.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich

Rok Kwota

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

Ogółem 0,00

E1.11 Wnioskowane dofinansowanie (E1 - E10)

Rok Kwota

2020 257 530,00

2021 279 130,00

2022 257 530,00

Ogółem 794 190,00

E1.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika

Ogółem 13 375,20

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E1.13 Koszt przypadający na jeden podmiot objęty wsparciem

Ogółem 1 003 140,00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa
wydatku Kategoria Symbol

partnera j.m

Rok 2020

Liczba Cena
jednostkowa Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 327 180,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 272 650,00

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 5 500,00

Wydatki zadania

1. Psych
olog (um
owa zlec
./150hx1
10zł.)

szczegółowa diagnoza
potrzeb LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 47 500,00

Wydatki zadania

1. Praco
wnik soc
jalny wy
nagrodze
nie/dodat
kowe wy
nagrodze
nie roczn
e dla pra
cownika/
nagrody 
(umowa 
o pracę 
na 1/2 et
atu x 36
m-cy)

personel merytoryczny LID T miesiąc 12,00 2 600,00 31 200,00

2. Indywi
dualne p
oradnict
wo psyc
hologicz
ne - Psy
cholog (u
mowa zl
ec./150h
/stawka 
1h-110zł.
)

inne LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

3. Warsz
taty mot
ywacyjn
e - umow
a cywiln
o-prawna

usługi specjalistyczne LID T pakiet 1,00 7 275,00 7 275,00

4. Warsz
taty Zarz
ądzanie 
budżete
m domo
wym - (3
dni szkol
eniowe p
o 4h=12
h x 3 lat
a) - umo
wa cywil
no-prawn
a

usługi specjalistyczne LID T godzina 12,00 200,00 2 400,00

5. Cateri
ng - wars
ztaty Zar
ządzania
domowy

Pe
rs

on
el

 p
ro

je
kt

u 
(T

/N
)

Za
da

ni
e 

zle
co

ne
 (T

/N
)

Cr
os

s-
fin

an
ci

ng
 (T

/N
)

Sr
od

ki
 tr

w
ał

e 
(T

/N
)

W
yd

at
ki

 p
on

os
zo

ne
 p

oz
a 

te
ry

t. 
UE

 (T
/N

)

Po
m

oc
 p

ub
lic

zn
a 

(T
/N

)

Po
m

oc
 d

e 
m

in
im

is
 (T

/N
)

St
aw

ka
 je

dn
os

tk
ow

a 
ty

p 
I (

T/
N)

St
aw

ka
 je

dn
os

tk
ow

a 
ty

p 
II (

T/
N)

W
kł

ad
 w

ła
sn

y (
T/

N)

W
kł

ad
 n

ie
pi

en
ię

żn
y (

T/
N)
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m budże
tem (prz
erwa ka
wowa 3d
nix15osó
bx25zł.)

wydatki towarzyszące LID sztuka 45,00 25,00 1 125,00

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 150 000,00

Wydatki zadania

1. Dorad
ca zawo
dowy - w
ynagrodz
enie (um
owa cywi
lna 1200
hx80zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 400,00 80,00 32 000,00

2. Pośre
dnik prac
y - wyna
grodzeni
e (umow
a cywiln
a 900hx8
0zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 300,00 80,00 24 000,00

3. Kurs z
awodowy

kursy/szkolenia/szkolenia
zawodowe ZDZ sztuka 20,00 3 000,00 60 000,00

4. Egza
min zew
nętrzny

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ sztuka 20,00 300,00 6 000,00

5. Zwrot 
kosztów 
dojazdu 
dla 60 uc
zestnikó
w kursó
w K/M (6
0 osób x
średnio 2
5 dni szk
oleniowy
ch = 150
0 osoba/
dzień)

wydatki towarzyszące ZDZ osobo/dzień 500,00 20,00 10 000,00

6. Anima
tor działa
ń szkole
niowych 
- wynagr
odzenie

personel merytoryczny ZDZ T miesiąc 6,00 3 000,00 18 000,00

4. Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 69 650,00

Wydatki zadania

1. Wypła
ta zasiłk
ów dla U
P

inne LID T osoba 25,00 2 786,00 69 650,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 54 530,00

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 20,00

E2.1.3 Wkład własny 69 650,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 272 650,00

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa
wydatku Kategoria Symbol

partnera j.m

Rok 2021

Liczba Cena
jednostkowa Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 348 780,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 290 650,00

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 5 500,00

Wydatki zadania

1. Psych
olog (um
owa zlec
./150hx1
10zł.)

szczegółowa diagnoza
potrzeb LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 47 500,00

Wydatki zadania

1. Praco
wnik soc
jalny wy
nagrodze
nie/dodat
kowe wy
nagrodze
nie roczn
e dla pra
cownika/
nagrody 
(umowa 
o pracę 
na 1/2 et
atu x 36
m-cy)

personel merytoryczny LID T miesiąc 12,00 2 600,00 31 200,00

2. Indywi
dualne p
oradnict
wo psyc
hologicz
ne - Psy
cholog (u
mowa zl
ec./150h
/stawka 
1h-110zł.
)

inne LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

3. Warsz
taty mot
ywacyjn
e - umow
a cywiln
o-prawna

usługi specjalistyczne LID T pakiet 1,00 7 275,00 7 275,00

4. Warsz
taty Zarz
ądzanie 
budżete
m domo
wym - (3
dni szkol
eniowe p
o 4h=12
h x 3 lat
a) - umo
wa cywil
no-prawn
a

usługi specjalistyczne LID T godzina 12,00 200,00 2 400,00

5. Cateri
ng - wars
ztaty Zar
ządzania
domowy
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m budże
tem (prz
erwa ka
wowa 3d
nix15osó
bx25zł.)

wydatki towarzyszące LID sztuka 45,00 25,00 1 125,00

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 168 000,00

Wydatki zadania

1. Dorad
ca zawo
dowy - w
ynagrodz
enie (um
owa cywi
lna 1200
hx80zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 400,00 80,00 32 000,00

2. Pośre
dnik prac
y - wyna
grodzeni
e (umow
a cywiln
a 900hx8
0zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 300,00 80,00 24 000,00

3. Kurs z
awodowy

kursy/szkolenia/szkolenia
zawodowe ZDZ sztuka 20,00 3 000,00 60 000,00

4. Egza
min zew
nętrzny

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ sztuka 20,00 300,00 6 000,00

5. Zwrot 
kosztów 
dojazdu 
dla 60 uc
zestnikó
w kursó
w K/M (6
0 osób x
średnio 2
5 dni szk
oleniowy
ch = 150
0 osoba/
dzień)

wydatki towarzyszące ZDZ osobo/dzień 500,00 20,00 10 000,00

6. Anima
tor działa
ń szkole
niowych 
- wynagr
odzenie

personel merytoryczny ZDZ T miesiąc 12,00 3 000,00 36 000,00

4. Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 69 650,00

Wydatki zadania

1. Wypła
ta zasiłk
ów dla U
P

inne LID T osoba 25,00 2 786,00 69 650,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 58 130,00

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 20,00

E2.1.3 Wkład własny 69 650,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 290 650,00

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763

18 z 28



E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa
wydatku Kategoria Symbol

partnera j.m

Rok 2022

Liczba Cena
jednostkowa Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 327 180,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 272 650,00

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 5 500,00

Wydatki zadania

1. Psych
olog (um
owa zlec
./150hx1
10zł.)

szczegółowa diagnoza
potrzeb LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 47 500,00

Wydatki zadania

1. Praco
wnik soc
jalny wy
nagrodze
nie/dodat
kowe wy
nagrodze
nie roczn
e dla pra
cownika/
nagrody 
(umowa 
o pracę 
na 1/2 et
atu x 36
m-cy)

personel merytoryczny LID T miesiąc 12,00 2 600,00 31 200,00

2. Indywi
dualne p
oradnict
wo psyc
hologicz
ne - Psy
cholog (u
mowa zl
ec./150h
/stawka 
1h-110zł.
)

inne LID T godzina 50,00 110,00 5 500,00

3. Warsz
taty mot
ywacyjn
e - umow
a cywiln
o-prawna

usługi specjalistyczne LID T pakiet 1,00 7 275,00 7 275,00

4. Warsz
taty Zarz
ądzanie 
budżete
m domo
wym - (3
dni szkol
eniowe p
o 4h=12
h x 3 lat
a) - umo
wa cywil
no-prawn
a

usługi specjalistyczne LID T godzina 12,00 200,00 2 400,00

5. Cateri
ng - wars
ztaty Zar
ządzania
domowy
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m budże
tem (prz
erwa ka
wowa 3d
nix15osó
bx25zł.)

wydatki towarzyszące LID sztuka 45,00 25,00 1 125,00

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 150 000,00

Wydatki zadania

1. Dorad
ca zawo
dowy - w
ynagrodz
enie (um
owa cywi
lna 1200
hx80zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 400,00 80,00 32 000,00

2. Pośre
dnik prac
y - wyna
grodzeni
e (umow
a cywiln
a 900hx8
0zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 300,00 80,00 24 000,00

3. Kurs z
awodowy

kursy/szkolenia/szkolenia
zawodowe ZDZ sztuka 20,00 3 000,00 60 000,00

4. Egza
min zew
nętrzny

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ sztuka 20,00 300,00 6 000,00

5. Zwrot 
kosztów 
dojazdu 
dla 60 uc
zestnikó
w kursó
w K/M (6
0 osób x
średnio 2
5 dni szk
oleniowy
ch = 150
0 osoba/
dzień)

wydatki towarzyszące ZDZ osobo/dzień 500,00 20,00 10 000,00

6. Anima
tor działa
ń szkole
niowych 
- wynagr
odzenie

personel merytoryczny ZDZ T miesiąc 6,00 3 000,00 18 000,00

4. Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 69 650,00

Wydatki zadania

1. Wypła
ta zasiłk
ów dla U
P

inne LID T osoba 25,00 2 786,00 69 650,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 54 530,00

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 20,00

E2.1.3 Wkład własny 69 650,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 272 650,00

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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E2. Szczegółowy budżet projektu

Nazwa wydatku Kategoria Symbol
partnera j.m

Razem

Liczba Łącznie

E2.1 KOSZTY OGÓŁEM 1 003 140,00

E2.1.1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE 835 950,00

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 16 500,00

Wydatki zadania

1. Psycholog (umowa
zlec./150hx110zł.)

szczegółowa diagnoza
potrzeb LID T godzina 150,00 16 500,00

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 142 500,00

Wydatki zadania

1. Pracownik socjalny
wynagrodzenie/dodatkowe
wynagrodzenie roczne dla
pracownika/nagrody
(umowa o pracę na 1/2
etatu x 36m-cy)

personel merytoryczny LID T miesiąc 36,00 93 600,00

2. Indywidualne
poradnictwo
psychologiczne -
Psycholog (umowa
zlec./150h/stawka 1h-
110zł.)

inne LID T godzina 150,00 16 500,00

3. Warsztaty
motywacyjne - umowa
cywilno-prawna

usługi specjalistyczne LID T pakiet 3,00 21 825,00

4. Warsztaty Zarządzanie
budżetem domowym - (3
dni szkoleniowe po
4h=12h x 3 lata) - umowa
cywilno-prawna

usługi specjalistyczne LID T godzina 36,00 7 200,00

5. Catering - warsztaty
Zarządzania domowym
budżetem (przerwa
kawowa
3dnix15osóbx25zł.)

wydatki towarzyszące LID sztuka 135,00 3 375,00

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 468 000,00

Wydatki zadania

1. Doradca zawodowy -
wynagrodzenie (umowa
cywilna 1200hx80zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 1 200,00 96 000,00

2. Pośrednik pracy -
wynagrodzenie (umowa
cywilna 900hx80zł.)

usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ T godzina 900,00 72 000,00

3. Kurs zawodowy kursy/szkolenia/szkolenia
zawodowe ZDZ sztuka 60,00 180 000,00

4. Egzamin zewnętrzny
usługi służące
nabyciu/rozwijaniu
kompetencji/kwalifikacji
zawodowych

ZDZ sztuka 60,00 18 000,00

5. Zwrot kosztów dojazdu
dla 60 uczestników
kursów K/M (60 osób x
średnio 25 dni
szkoleniowych = 1500
osoba/dzień)

wydatki towarzyszące ZDZ osobo/dzień 1 500,00 30 000,00

6. Animator działań
szkoleniowych -
wynagrodzenie

personel merytoryczny ZDZ T miesiąc 24,00 72 000,00
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4. Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 208 950,00
Wydatki zadania

1. Wypłata zasiłków dla
UP inne LID T osoba 75,00 208 950,00

E2.1.2 KOSZTY POŚREDNIE 167 190,00

jako % kosztów bezpośrednich (E2.1.2/E2.1.1) 20,00

E2.1.3 Wkład własny 208 950,00

E2.1.3.1 w tym wkład prywatny 0,00

E2.1.3.2 w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej 0,00

E2.1.3.3 w tym wkład własny wnoszony w ramach kosztów pośrednich 0,00

E2.1.4 Wydatki bez pomocy publicznej/de minimins 835 950,00

E2.1.5 Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00

E2.1.6 Wydatki objęte pomocą de minimis 0,00

E3. Uzasadnienie kosztów
Opisz metodologię wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz pomocą de minimis:

Nie dotyczy

Lp. Uzasadnienie kosztów:

1

Uzasadnienie zlecania usług w projekcie

Zlecanie zadań odbędzie się zgodnie z Pzp. Warsztaty motywacyjne - z uwagi na złożoność działania i różnorodne usługi (zapewnienie wykwalifikowanego,
różnorodnego personelu i materiałów oraz sprzętu, opracowanie programu, doradztwo dot. ubioru i wyglądu, doboru kolorystyki, przeprowadzenie metamorfozy m.in.
fryzura, ubiór, sesja fotograficzna). wnioskodawca nie ma możliwości samodzielnej realizacji działania w związku z czym zleci jego wykonanie podmiotowi
wyspecjalizowanemu w zakresie tego typu działań. Zlecenie działania wpłynie na kompleksowość oraz poziom jego wykonania. Warsztaty zarządzania budżetem
domowym z uwagi na konieczność zapewnienia wykwalifikowanego personelu i przygotowania odpowiednich materiałów wnioskodawca nie ma możliwości
samodzielnej realizacji działania w związku z czym zleci jego wykonanie podmiotowi posiadającemu doświadczenie w zakresie tego typu działań. Zlecenie działania
wpłynie na kompleksowość oraz poziom jego wykonania.

Lp. Uzasadnienie kosztów:

2
Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wnioskodawca nie przewiduje pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Uzasadnienie kosztów:

3

Uzasadnienie dla cross-financing'u / Wyliczenie wartości wydatków ponosznych w ramach limitu środków trwałych oraz wydatków ponoszonych w ramach cross-
financing'u

Nie dotyczy

Lp. Uzasadnienie kosztów:

4
Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników

Wkład własny wniesiony zostanie w postaci zasiłków dla uczestników projektu
Wkład własny OPS GM w projekt Rozwój-Aktywność-Praca w latach 2020-2022 stanowić będzie 198 000,00 zł. (zasiłki dla uczestników projektu)

Lp. Uzasadnienie kosztów:

5
Uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium kraju lub PO

nie dotyczy

Lp. Uzasadnienie kosztów:

6
Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia

Nie dotyczy

Uzasadnienie pozostałych wydatków przedstawionych w szczegółowym budżecie projektu:

Lp. Uzasadnienie

1

Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników. Wydatek: 1. Psycholog (umowa zlec./150hx110zł.) Koszt jednej godziny zgodny z kwotą
wskazaną w Liście najczęściej finansowanych towarów i usług oraz kosztem usługi na lokalnym rynku. Koszt uwzględnia również ewentualne spotkania w domu
uczestników projektu w zależności od potrzeb. Czas pracy psychologa będzie obejmował spotkania indywidualne z uczestnikami projektu oraz przygotowanie,
wspólnie z pracownikiem socjalnym, diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników. Czas trwania diagnozy na jednego uczestnika projektu zostanie
dostosowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników. Średni czas trwania diagnozy (spotkania indywidualne+przygotowanie diagnozy) na jednego
uczestnika projektu będzie wynosił 2h.

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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Lp. Uzasadnienie

2

Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wydatek: 2. Pracownik socjalny
* umowa o pracę na 1/2 etatu x 36m-cy
* dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika
* nagrody zgodnie z Regulaminem wynagradzania w OPS w Milanówku
Wysokość wynagrodzenia odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u Wnioskodawcy, poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na
analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Wysokość wynagrodzenia została ustalona średniomiesięcznie i obejmuje
wszystkie powyższe składowe.

Lp. Uzasadnienie

3
Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wydatek: 2 Indywidualne poradnictwo psychologiczne - Psycholog (umowa zlec./150h/stawka1h-
110zł.) Koszt jednej godziny zgodny z kwotą wskazaną w Liście najczęściej finansowanych towarów i usług oraz kosztem usługi na lokalnym rynku. Koszt uwzględnia
również ewentualne spotkania w domu uczestników projektu w zależności od potrzeb.

Lp. Uzasadnienie

4

Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wydatek: 3. Warsztaty motywacyjne - umowa cywilno-prawna.
Na koszt warsztatów motywacyjnych składa się:
- wynagrodzenie personelu niezbędnego do realizacji usługi
- koszt materiałów
- koszt sesji fotograficznej dla każdego uczestnika/czki
- koszt stylizacji ubioru i fryzury dla każdego uczestnika/czki
- porady w zakresie prezentacji.
Warsztaty dostosowane będą do indywidualnych potrzeb UP. Będą odbywać się indywidualnie dla każdego/j UP. Czas trwania min 4godziny. Średni koszt jednego
warsztatu 873zł.x25 os.= 21 825zł. Koszt został oszacowany na podstawie aktualnych cen pozyskanych ze stron internetowych firm świadczących usługi o takim
charakterze na lokalnym rynku.

Lp. Uzasadnienie

5

Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wydatek: 4. Warsztaty Zarządzanie budżetem domowym - (3dni szkoleniowe po 4h=12h x 3 lata) -
umowa cywilno-prawna.
Koszt usługi obejmuje:
- wynagrodzenie trenera
- zapewnienie materiałów szkoleniowych

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. Wydatek: 5. Catering - warsztaty Zarządzania domowym budżetem (przerwa kawowa
3dnix15osóbx25zł.) Koszt zgodny z kwotą wskazaną w Liście najczęściej finansowanych towarów i usług oraz kosztem usługi na lokalnym rynku. Warsztaty podczas
których zapewniona zostanie przerwa kawowa będą trwały nie krócej niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Przerwa kawowa będzie obejmowała m.in.: herbatę, wodę, mleko,
cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.

Lp. Uzasadnienie

7

Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 1 Doradca zawodowy (umowa cywilna) – realizuje usługi dla 60 UP K/M x 20
h/os.=łącznie1200 godzin. Ilość godz wynika ze specyfiki grupy tj. osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Skuteczne działanie na rzecz tej grupy wymagają
wsparcia na wszystkich etapach, w tym diagnoza sytuacji zawodowej, poradnictwo i działania aktywizacyjne, motywowanie do podjęcia zatrudnienia, analiza przebiegu
aktywizacji, w tym bieżących niepowodzeń w podejmowaniu zatrudnienia. W ogólnym wymiarze 20 godzin/osoba diagnoza sytuacji zawodowej to ok.5h, natomiast
pozostałe działania to ok.15 godzin. Kluczowym czynnikiem aktywizacji UP K/M jest systematyczność i duża częstotliwość kontaktu (kilka razy w miesiącu).
Jednocześnie DZ będzie realizował pracę w terenie tj. towarzyszenie UP K/M w wybranych rozm. kwalifikacyjnych u pracodaw.Zadanie to będzie realizowane
komplementarnie z pośrednikiem pracy.

Lp. Uzasadnienie

8

Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 1 Doradca zawodowy (umowa cywilna) cd. 
Zasadność udziału w danej rozmowie doradcy zawodowego lub pośrednika pracy będzie ustalana indywidualnie w zależności od specyfiki sytuacji i potrzeb uczestnika
K/M. Działanie to zwiększa szanse na zatrudnienie nie tylko ze względu na możliwość monitorowania uczestnika, ale również wzmocnienie kontaktu z pracodawcą, w
tym rekomendowanie kandydata do zatrudnienia. Kandydaci o słabej pozycji zawodowej tak jak uczestnicy K/M projektu są często źle postrzegani przez
pracodawców, a rekomendowanie kandydata przez doradcę zawodowego zwiększa jego szanse na podjęcie pracy.

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 2. Wynagrodzenie pośrednika pracy (umowa cywilna) – pośrednik pracy realizuje usługi dla
60 uczestników K/M x 15 godzin/osoba = łącznie 900 godzin. Ilość godzin wynika ze specyfiki działalności pośrednika pracy tj. pozyskiwanie ofert pracy, w tym w
bezpośrednim kontakcie z pracodawcą (praca w terenie) oraz trudnego położenia uczestników K/M tj. osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. Skuteczne działanie
na rzecz uczestników K/M wymagają wsparcia na wszystkich etapach podejmowania zatrudnienia, w tym pozyskanie oferty pracy pod potrzeby konkretnego
uczestnika K/M, przedstawienie oferty pracy, skierowanie do pracodawcy, monitorowanie przebiegu procesu rekrutacji. Kluczowym czynnikiem aktywizacji
uczestników K/M jest systematyczność i duża częstotliwość kontaktu (kilka razy w miesiącu). W ramach pracy w terenie pośrednik pracy będzie towarzyszył
uczestnikowi K/M w wybranych rozmowach kwalifikacyjnych u pracodawcy

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 2. Wynagrodzenie pośrednika pracy (umowa cywilna) cd.
Zadanie to będzie realizowane komplementarnie z doradcą zawodowym. Zasadność udziału w danej rozmowie doradcy zawodowego lub pośrednika pracy będzie
ustalana indywidualnie w zależności od specyfiki sytuacji i potrzeb uczestnika K/M. Działanie to zwiększa szanse na zatrudnienie nie tylko ze względu na możliwość
monitorowania uczestnika, ale również wzmocnienie kontaktu z pracodawcą, w tym rekomendowanie kandydata do zatrudnienia. Kandydaci o słabej pozycji zawodowej
tak jak uczestnicy K/M projektu są często źle postrzegani przez pracodawców, a rekomendowanie kandydata przez pośrednika pracy zwiększa jego szanse na
podjęcie zatrudnienia.

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 3 � Kurs zawodowy - na obecnym etapie nie można wskazać konkretnych kursów, gdyż
ich kierunek będzie zależał od indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika powiązanych z potrzebami rynku pracy, określonymi na etapie diagnozy sytuacji
zawodowej we współpracy uczestnika K/M z doradcą zawodowym. W związku z powyższym nie można wskazać także czasu trwania kursu, przy czym czas ten musi
pozwolić na uzyskanie przez uczestnika wszystkich niezbędnych efektów uczenia się oraz spełniać wymogi formalne związane z kształceniem (jeżeli takie istnieją).
Po ukończeniu kursu, przy obowiązkowej frekwencji co najmniej 80%, każdy uczestnik K/M otrzyma zaświadczenie, co umożliwi przystąpienie do procesu walidacji i
certyfikacji. Cechą charakterystyczną kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji jest ich długość np. kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień
czeladniczych m.in. kosmetyka, fryzjerstwo, florystyka, gastronomia

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 4. Wypłata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. 
Zasiłki dla uczestników projektu będą wypłacane zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej. W budżecie projektu zaplanowano średnią kwotę przypadającą na
uczestnika projektu dla potrzeb oszacowania kwoty całościowej. Kwota przyznanych zasiłków dla jednego uczestnika projektu będzie zależała od sytuacji, w której
znajduje się dana osoba.

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 3 � Kurs zawodowy cd.
wymagają co najmniej 200 godzin szkolenia (wymagania Izby związane z dopuszczeniem do egzaminu czeladniczego). � Wiele kursów umożliwiających uzyskanie
kwalifikacji np.: wspomniane powyżej, wymagają wykorzystania dużej ilości materiałów dydaktycznych Specyfika materiałów zależy od branży np.: profesjonalne środki
kosmetyczne lub fryzjerskie, artykuły spożywcze, rośliny cięte lub doniczkowe, ale także spawanie - stal, gazy techniczne, elektrody, elektroenergetyka – przewody,
tulejki zaciskowe, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mają
często mniejsze możliwości poznawcze, a przez to wolniej się uczą i wymagają większej ilości powtórzeń. Dlatego podczas zajęć zużywają większą ilości materiałów
szkoleniowych do uzyskania przewidzianych programem efektów uczenia się niż np. osoby aktywne zawodowo.

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 3 � Kurs zawodowy cd.
Koszty kursów zostały uśrednione i obejmują wszystkie składowe związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem zajęć m.in.: wynagrodzenie prowadzących i inne
ich koszty, pomieszczenia ze specjalistycznym wyposażeniem zależnym od rodzaju kursu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne, poczęstunek w czasie
zajęć (przerwa kawowa dla zajęć trwających nie krócej niż 4 godziny lekcyjne dziennie – kawa, herbata, cukier, woda, drobne ciastka, obiad dla zajęć trwających nie
krócej niż 6 godzin lekcyjnych dziennie), ubezpieczenie NNW (koszt zależy od rodzaju ryzyka na kursie zawodowym np.: działania na wysokości, kontakt z prądem,
prowadzenie pojazdów mechanicznych, obsługa urządzeń mechanicznych), badania lekarza medycyny pracy, badana Sanepid (m.in. kursy z obszaru gastronomii,
opieki nad osobami zależnymi, kosmetyki, fryzjerstwa – kontakt z ciałem innego człowieka), ubranie ochronne(np.spawanie)

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 3 � Kurs zawodowy cd.
Kolejną kwestią wpływającą na koszt kursu jest realizacja kursów zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników K/M oraz przystosowaniem organizacji
kształcenia do specyficznych potrzeb uczestników K/M tj. osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. W praktyce kursy odbywają się często w mniejszych grupach,
niż kursy komercyjne, tak aby uczestnicy mogli faktycznie uzyskać zaplanowane efekty uczenia się, gdyż wymagają oni większej indywidualnej uwagi i skupienia ze
strony prowadzącego (szczególnie przy zajęciach praktycznych np. spawanie, fryzjerstwo, kosmetyka, gastronomia). Nabycie efektów uczenia się jest kluczowe, aby
zdać egzamin zewnętrzny np. czeladniczego lub przed komisją UDT, a w efekcie uzyskać kwalifikacje.

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 4� Egzamin zewnętrzny – przystąpienie do egzaminu zewnętrzne i uzyskanie pozytywnego
wyniku jest niezbędnym elementem uzyskania kwalifikacji. Egzaminy zewnętrzne są płatne. Ze względu na brak możliwości określenia na obecnym etapie obszarów
kursów, nie można również precyzyjnie wskazać kosztów egzaminów zewnętrznych. W kalkulacji podano koszt uśredniony, odnosząc się do obowiązujących kosztów
egzaminów m.in.: egzamin czeladniczy 761 zł (zgodnie z ustawą o rzemiośle z dnia 22 marca 1989), uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki kl. III 160 zł (koszt
stały ustalony przez Instytut Maszyn Budowlanych i Górnictwa Skalnego), opłata urzędowa za egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii C, w tym kosztu egzaminu
teoretycznego 30 zł i praktycznego 200 zł, pobierana jest za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (wysokość wynika z Rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 4
250 zł koszt egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJO (zgodnie z ustawą o dozorze
technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.), 225 zł koszt egzaminu przed Komisją Egzaminacyjna akredytowaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie uzyskania
Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci).

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 5 � Zwrot kosztów dojazdu dla 60 uczestników K/M kursów - uwzględnienie kosztu powoli
na zniwelowanie bariery finansowej związanej z udziałem w kursach, gdyż uczestnicy K/M to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na obecnym
etapie nie można określić zarówno obszaru kursu, jak i czasu trwania dlatego do kalkulacji przyjęto szacunkowo 25 dni szkoleniowych (uśredniona ilość, przy czym
przewidujemy, iż realizowane będą kursy trwające zarówno 10 dni, jak i 50 dni szkoleniowych). Kwota zwrotu kosztów dojazdu uwzględnia transport w obie strony
środkami komunikacji publicznej. Ze względu na miejsce zamieszkania uczestników K/M przewidujemy, iż kursy odbywać się będą poza terenem ich zamieszkania
np.: w Warszawie.

Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 6 � Wynagrodzenie animatora działań szkoleniowych - Ze względu na specyfikę
funkcjonowania uczestników K/M, w tym bierność i wyuczoną bezradność, którą charakteryzują się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
zapewniony zostanie animator działań szkoleniowych (kadra merytoryczna) realizujący zadania od 07.2020 do 06.2022 (24 miesiące) tj. w okresie realizacji kursów
zawodowych. Osoba ta odpowiedzialna będzie m.in. za motywowanie uczestnika K/M do systematycznego uczestnictwa w kursie zawodowym, przełamywanie
kryzysów związanych z zaniechaniem uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, w tym wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w uczeniu się godzenia ról rodzinnych i
szkolenia, motywowanie do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego.

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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Lp. Uzasadnienie
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Zadanie 3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wydatek: 6 cd. 
� Rola ta jest istotna ze względu na specyfikę grupy docelowej i nie wiąże się z zadania organizacyjnymi i administracyjnymi, tylko z działaniami merytorycznymi.
Uczestnictwo w kursie prowadzącym do nabycia kwalifikacji wymaga systematyczności i co najmniej 80% obecności na zajęciach, co pozwoli realnie na uzyskanie
pozytywnego wyniku egzaminu zewnętrznego. Jak wynika z doświadczeń OPS Milanówek i ZDZ w Warszawie absencja na zajęciach oraz zaniechanie udziału to jedne
z głównych problemów uczestników z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego animator działań szkoleniowych będzie wspierać uczestników w
środowisku, ale także poprzez spotkania i porady indywidualne stacjonarne i w miejscu odbywania się szkoleń. Wymiar czasu pracy tj. 0,5 etatu przewidziano w ten
sposób, aby możliwa była realizacja pracy stacjonarnej i mobilnej.

E4. Harmonogram realizacji projektu

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

Przeprowadzenie wyboru wykonawcy

Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i
potencjalnych uczestników

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

Przeprowadzenie wyboru wykonawcy

Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i
potencjalnych uczestników

Rok 2022

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 1
Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników

Przeprowadzenie wyboru wykonawcy

Przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb i
potencjalnych uczestników

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 2
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

Praca socjalna

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Wybór wykonawców warsztatów

Warsztaty motywacyjne

Warsztaty zarządzania domowym budżetem

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 2
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

Praca socjalna

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Wybór wykonawców warsztatów

Warsztaty motywacyjne

Warsztaty zarządzania domowym budżetem

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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Rok 2022

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 2
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

Praca socjalna

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Wybór wykonawców warsztatów

Warsztaty motywacyjne

Warsztaty zarządzania domowym budżetem

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 3
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Kursy zawodowe

Animacja działań szkoleniowych

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 3
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Kursy zawodowe

Animacja działań szkoleniowych

Rok 2022

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 3
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Kursy zawodowe

Animacja działań szkoleniowych

Rok 2020

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 4
Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej

Wypłata zasiłków dla uczestników projektu

Rok 2021

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 4
Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej

Wypłata zasiłków dla uczestników projektu

Rok 2022

Miesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zadanie 4
Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej

Wypłata zasiłków dla uczestników projektu

Suma kontrolna: 748fd3a5-4855-ba1a-0daa-50723dd7b763
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F. Oświadczenia

F1. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych
instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tak

F2. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości w tym pomocy de minimis o którą się ubiegam, są zgodne z
warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w regulaminie konkursu.

Tak
Nie dotyczy

F3. Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

F4. Oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego)/wspólnik/kierownik jednostki organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi,
przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Tak
Nie dotyczy

F5. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014 - 2020.

Tak

F6. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie oraz, że zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z
informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Tak

F7. Oświadczam, że realizując powyższy projekt nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240, z późn. zm.), zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późń. zm.), a także, że nie orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Pośredniczącą.

Tak

F8. Oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.

Tak

F9. Oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku,
przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.)

Tak

F10. Oświadczam, że w przypadku projektu partnerskiego, zobowiązuję do spełnienia wymogów dotyczących wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020..

Tak
Nie dotyczy

F11. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a w szczególności, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w
Regulaminie konkursu, na podstawie którego tworzony jest wniosek o dofinansowanie.

Tak

F12. Oświadczam, że wyrażam zgodę na doręczanie mi korespondencji w postępowaniu w zakresie ubiegania się o dofinansowanie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w sposób określony w Regulaminie Konkursu, za wyjątkiem procedury odwoławczej, w trakcie której korespondencja będzie prowadzona w zwykłej formie
pisemnej, w tym także w odniesieniu do protestu. Zawiadomienie o możliwości odebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego powinno być doręczone na podany przeze
mnie poniżej adres e-mail:

Email

ops@ops.milanowek.pl

Tak

F13. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Tak
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F14. Wskazanie podstawy ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku ze względu na status wnioskodawcy:

Tak
Nie

F15. Oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Tak

F16. Oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tak

F17. Oświadczam, że w okresie realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego lub subregionu województwa mazowieckiego (w sytuacji, jeśli miejscem realizacji
projektu jest wskazany subregion), będzie prowadzone biuro projektu umożliwiające dostęp do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Tak

F18. Oświadczam, że jestem świadomy skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie konkursu formy i sposobu komunikacji między wnioskodawcą a instytucją
organizującą konkurs.

Tak

G1. Wykaz załączników

Id Nazwa załacznika

1 Oświadczenie_VAT_ZDZ.pdf

2 Oświadczenie Gmina Milanówek.pdf

3 upowaznienie.pdf

4 odpowiedz negocjacje.pdf

5 pismo przewodnie.pdf

6 Zaświadczenie numer konta.pdf

7 Umowa o partnerstwie.pdf

8 Oświadczenie o sposobie rozliczania projektu.pdf

9 Oświadczenie o aktualności danych.pdf

10 Wniosek o nadanie dostępu.pdf

11 upoważnienie.pdf

12 Harmonogram płatności.pdf

13 Oświadczenie VAT Wnioskodawca.pdf

14 Oświadczenie VAT partnera.pdf

15 Oświadczenie.pdf

16 pełnomocnictwo.pdf
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