
OFERTA WSPARCIA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE 
 

Zapraszamy do skorzystania z oferty  
Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej 

 
 
OFERTA 
 

Wsparcie w zakresie 
procesów 
integracyjnych 

Co obejmuje oferta wsparcia integracyjnego? 

 poradnictwo psychologiczne 

 poradnictwo socjalne 

 poradnictwo w zakresie zadłużeń 
 

Kierowanie do 
Centrum Integracji 
Społecznej 

Co obejmuje oferta kierowania do CIS? 

 możliwość skierowania do Centrum Integracji Społecznej w celu realizacji 12 
miesięcznego programu reintegracji społecznej i zawodowej 
 

Staże w 
Przedsiębiorstwach 
Społecznych 

Co obejmuje oferta staży? 

 możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu w Przedsiębiorstwie Społecznym dla 
osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie w PS 

 w trakcie stażu wypłacane jest stypendium stażowe 
 

Kursy zawodowe Co obejmuje oferta kursów zawodowych? 

 osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Przedsiębiorstwie 
Społecznym mogą skorzystać z kursu zawodowego związanego z rodzajem 
działalności danego PS 

 WCES dofinansowuje kurs zawodowy do kwoty 1500 zł 
  

Wolontariat w 
organizacjach i 
instytucjach 

Co obejmuje oferta wolontariatu? 

 możliwość organizacji wolontariatu w wymiarze 40 godzin w organizacjach 
pozarządowych i instytucjach publicznych 

 wsparcie ze strony Opiekuna Wolontariusza 
 

Wsparcie trenera 
pracy 

Co obejmuje oferta wsparcia trenera pracy? 

 oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością, które podejmą pracę w 

przedsiębiorstwach społecznych 

 trener pracy: 

 wdraża nowego pracownika w obowiązki w miejscu pracy 

 informuje pracodawcę o dostosowaniu stanowiska pracy do potrzeb 

nowego pracownika i specyfice pracy 

 pośredniczy w informowaniu zwrotnym między pracodawcą i nowym 

pracownikiem 

 świadczy wsparcie doradcze i konsultacyjne 

Warsztaty 
aktywizacji 
zawodowej 

Co obejmuje oferta warsztatów aktywizacji zawodowej? 

 3-dniowe warsztaty, 4h dziennie 

 Warsztaty mają na celu rozwój umiejętności poszukiwania pracy,  

 jednym z elementów warsztatów jest wizyta w Podmiocie Ekonomii 
Społecznej 
 

Grupy wsparcia i 
samokształceniowe 

Co obejmuje oferta grup wsparcia i samokształceniowych? 

 w ramach projektu zostaną uruchomione 3 grupy wsparcia 

 w każdej grupie zaplanowano 20 spotkań 

 celem grupy jest wzajemna pomoc, osiąganie zmian osobowościowych i 



społecznych 
 

 
 
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*: 
 
a) 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 art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na 

warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  
i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2198, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością – 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 lub 
uczniowie/dzieci 

g) z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

h) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 
najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą  
z niepełnosprawnością; 

i) osoby niesamodzielne; 
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

k) Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
l) operacyjnych na lata 2014-2020; 
m) osoby odbywające kary pozbawienia wolności; 
n) osoby korzystające z PO PŻ. 

 

Jak skorzystać ze wsparcia? 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z którejkolwiek formy wsparcia WCES zapraszamy do kontaktu 

telefonicznego lub e-mailowego ze specjalistą ds. reintegracji w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca 

spotkania. 

Skontaktuj się z naszym Specjalistą ds. reintegracji: 

Aleksandra Bereżnicka, e-mail: aleksandra.bereznicka@barka.org.pl, tel. 661 494 773 

 

* Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, s. 9 - 10 
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