
 

 

UCHWAŁA NR  116/X/19 

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia 16 września 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój-Aktywność-Praca” 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Rozwój-Aktywność-Praca” dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

a) Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. - 31.12.2022r. 

b) Całkowita wartość projektu ogółem – 1 003 140,00 zł.  

c) Wkład własny Gminy Milanówek wynosi - 208 950,00 zł. 

d) Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 794 190,00 zł. 

 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

       

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

             

Janina Moława                     

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Rozwój-Aktywność-Praca” został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany  

do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie 

01.01.2020r. - 31.12.2022r. Całkowita wartość projektu wynosi ogółem – 1 003 140,00 zł.  

Wkład własny Gminy Milanówek wynosi - 208 950,00 zł. Kwota dofinansowania środki UE wynosi 

– 794 190,00 zł. 

Celem głównym projektu jest 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, poprzez zwiększenie 

dla tych osób  dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług aktywnej integracji. Usługi te będą 

realizowane przez partnera tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie na podstawie 

indywidualnie ustalonej ścieżki integracyjnej z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub 

indywidualnego programu reintegracji. Wsparcie dla uczestników projektu obejmować będzie: 

a) w wymiarze społecznym: diagnozę indywidualnych potrzeb, pracę socjalną, indywidualne 

poradnictwo psychologiczne, warsztaty motywacyjne, warsztaty zarządzania budżetem 

domowym;  

b) w wymiarze zawodowym: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe. 

Cele szczegółowe obejmują : 

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) uczestników projektu  

w latach 2020-2022.  

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów uczestnicy projektu będą zmierzać poprzez realizację 

następujących zadań: 

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu. 

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

3. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

4. Wypłata pomocy finansowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507). 

Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoli zapewnić uczestnikom projektu  kompleksowe 

wsparcie, które zmniejszy dystans od rynku pracy i zwiększy ich szansę na znalezienie zatrudnienia, 

co stanowi najskuteczniejszą formę walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Cel projektu jest spójny z celem strategicznym nr 3 Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Milanówek na lata 2016-2021. 

Aktualnie została przygotowana do podpisania umowa o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Programów Unijnych. Jednym z wymaganych załączników jest uchwała zatwierdzająca 

realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 


