
 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU 

DO REALIZACJI W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  
GMINY CZAPLINEK 

 
 

1. 

Nazwa projektu 
(tytuł przedsięwzięcia) 

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w 
Gminie Czaplinek z wykorzystaniem usług aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, zawodowym, 
edukacyjnym i zdrowotnym.  

2. 

Projektodawca - 
podmiot realizujący: 
nazwa i adres 
(albo: imię, nazwisko i 
adres)  

 
Gmina Czaplinek / MGOPS Czaplinek 
 

3. 

Osoba do kontaktu w 
sprawie projektu: imię 
nazwisko, telefon  
i adres e-mailowy 

 
Dariusz Sapiński, 94 37 26 216, fundusze@czaplinek.pl 
 

4. 
Typ przedsięwzięcia:  
rodzaj projektu 

Podstawowy (konieczne) 
TAK 

Uzupełniający 

6. 

Cel i przedmiot 
projektu: 
na czym polega projekt,  
który z kierunków 
działań 
rewitalizacyjnych, 
zaproponowanych dla 
GPR? 

Cel główny projektu został określony jako wzrost aktywności 
społecznej i zawodowej 90 mieszkańców Gminy Czaplinek, 
w tym 56 kobiet (62,5% ogółu osób – gł. ze względu na 
wysoki stopień feminizacji), zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym wynikającym z  kumulacji 
negatywnych zjawisk występujących w Gminie Czaplinek: 
demografia, korzystanie z pomocy społecznej, deficyty 
infrastrukturalne, bezrobocie wśród kobiet, niska aktywność 
społeczna, złe warunki bytowe – substancja mieszkaniowa. 
Uczestnikami / uczestniczkami, po za osobami zagrożonymi 
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będą również całe 
rodziny lub/i środowiska zagrożone ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne 
zamieszkujące obszary objęte rewitalizacją. 
Realizacja projektu będzie oparta na wielosektorowej 
współpracy (JST-NGO-MSP) pomiędzy Gminą Czaplinek, 
która będzie realizowała wsparcie w zakresie aktywizacji 
społecznej i zdrowotnej, a organizacjami pozarządowymi 
wybranymi w trybie zlecenia zadania publicznego (ustawa o 



 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które 
będą realizowały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej 
(z uwzględnieniem rodzaju, skali i zakresu przedsięwzięć 
ujętych w GPR dla Gminy Czaplinek) oraz środowiskowej i 
edukacyjnej (m.in. poprzez prowadzenie świetlic 
środowiskowych na obszarach rewitalizowanych), a 
podmiotami prywatnymi działającymi w obszarze kształcenia 
ustawicznego (gł. tzw. firmy szkoleniowe), które będą 
realizowały kursy zawodowe (dopasowane do potrzeb 
lokalnego rynku pracy uwzględniającego przedsięwzięcia 
ujęte w GPR dla Gminy Czaplinek). 
Realizacja projektu odpowiada na potrzeby rewitalizacyjne w 
obszarach negatywnych zjawisk gospodarczych (poprzez 
wzrost poziomu zatrudnienia, w tym samozatrudnienia), 
środowiskowych (poprzez realizację przedsięwzięć 
pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego), 
społecznych  (poprzez wzrost aktywności społecznej 
mieszkańców obszarów rewitalizowanych, w tym poprzez 
wzrost liczby i wzrost aktywności organizacji 
pozarządowych, ograniczenie zjawiska ubóstwa – korzystania 
ze świadczeń pomocy społecznej) i przestrzenno – 
funkcjonalnych (możliwość zagospodarowania 
niewykorzystanej i zdegradowanej infrastruktury technicznej 
– m.in. poprzemysłowej, powojskowej). 

7. 

Co będzie produktem 
projektu? 

Projekt polega na wypracowaniu i implementacji metod / 
standardów w zakresie efektywnej aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczonych społecznie w oparciu o komplementarność 
z projektami uwzględnionymi w GPR dla Gminy Czaplinek 
(dopasowanymi do ich rodzaju/specjalizacji, skali i zakresu) 
tak, aby uzyskać jak najwyższą efektywność (produkty i 
rezultaty). 
Produkty projektu: 
1/ organizacja działań o charakterze społeczno – 
środowiskowym (m.in. warsztaty aktywizacji społecznej, 
wsparcie specjalistyczne – pracownik socjalny, doradca, 
psycholog, psychoterapeuta, utworzenie i funkcjonowanie 
świetlic środowiskowych), zawodowym (kursy zawodowe 
oraz staże zawodowe zwiększające szansę na podjęcie 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy) oraz edukacyjno – 
zdrowotnym (realizacja programów profilaktycznych i 
terapeutycznych), 
2/ utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji 
Społecznej (zatrudnienie personelu, zakup sprzętu, 
wyposażenia oraz środków eksploatacyjnych związanych z 
utworzeniem i funkcjonowaniem grup zawodowych, które 
będą prowadziły działania na rzecz lokalnej społeczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji), 
3/ utworzenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych (po 
za wsparciem merytorycznym o charakterze edukacyjno – 



 

środowiskowym – wsparcie dla dzieci i środowisk rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 
zaplanowano m.in.  wsparcie w zakresie wyżywienia, 
zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 6 oraz os. starszymi, 
refundacji kosztów dojazdu). 

8. 

Jaki jest planowany 
rezultat (efekt) 
projektu? 

1/ Wzrost / nabycie kwalifikacji zawodowych przez co 
najmniej 31% uczestników / uczestniczki projektu, 
2/ Wzrost efektywności społecznej u co najmniej 34% 
uczestników / uczestniczek projektu, w tym osób 
niepełnosprawnych, 
3/ Wzrost efektywności zawodowej mierzonej wskaźnikami 
rezultatu: a) liczba osób poszukujących pracy – 25%, b) 
liczba osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie, 
w tym na własny rachunek (działalność gospodarcza lub/i 
jako podmiot ekonomii społecznej) – 15 %, 
4/ Wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u 80% 
uczestników / uczestniczek projektu. 
Biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie zasad realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020 oraz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-
2020, jak również doświadczenie Gminy Czaplinek w zakresie 
podobnych przedsięwzięć należy stwierdzić, że osiągnięcie 
prognozowanych rezultatów zostało zaplanowane w sposób 
efektywny, a osiągnięcie zakładanych rezultatów jest wykonalne 
(tym bardziej, że zostały one zaplanowane na minimalnym 
poziomie, który jest wymagany w/w dokumentami).  

9. 

Grupa docelowa 
projektu - adresaci 
projektu: 

Grupę docelową stanowić 90 osób, w tym 56 kobiet, które 
spełniają kryteria do objęcia wsparciem w ramach ustawy o 
zatrudnieniu socjalnym, są mieszkańcami woj. 
zachodniopomorskiego / Gmina Czaplinek  i zaliczają się do 
osób dorosłych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym, w tym ich rodzin i ich środowisko. 
Ze względu na zróżnicowanie problemów w grupie docelowej 
(w ujęciu przestrzennym i indywidualnym), wprowadza się 
preferencje uczestnictwa dla: 
1/ osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych / J. analityczna 1 oraz J. 
analityczna 5 /, 
2/ osób, rodzin, środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym z wielokrotnym wykluczeniem, 
3/ osób niepełnosprawnych, 
4/ osób korzystających z PO PŻ, 
5/ brak doświadczenia zawodowego odpowiadającego na 
potrzeby lokalnego rynku pracy, pozwalającego na podjęcie 
i/lub utrzymanie aktywności zawodowej, w tym 
samozatrudnienia i w obszarze ekonomii społecznej. 
Wsparcie dla tej grupy społecznej, w kontekście właściwej / 
efektywnej / realizacji działań objętych rewitalizacją jest 
niezbędne do wygenerowania osób i zasobów, które pozwolą 
na poprawę wskaźników zatrudnialności, zmniejszenia 



 

obszarów ubóstwa / korzystanie z pomocy społecznej /, 
zasobów technicznych możliwych do wykorzystywania przez 
lokalną społeczność. 

Miejsce realizacji 
projektu:  
1. PODOBSZAR:  

CENTRUM LOTNISKO 

2. Adres: ulica/rejon 
ulic 

cały obszar cały obszar 

10. 

3. Jeżeli projekt ma być 
realizowany poza 
obszarem rewitalizacji, 
proszę podać gdzie 
(określić miejsce 
realizacji), a następnie 
uzasadnić dlaczego 
wybrano realizację poza 
obszarem rewitalizacji 
oraz opisać korzyści, 
które wywoła w 
obszarze rewitalizacji 

Realizacja projektu uwzględnia obszar całej Gminy 
Czaplinek, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru 
rewitalizacji. 
W przypadku problemów z rekrutacją uczestników / 
uczestniczek projektu z obszarów rewitalizacji planuje się 
objęcie wsparciem osób spoza tego obszaru, którzy 
zamieszkują Gminę Czaplinek i spełniają kryteria dostępu. 
Wszystkie działania projektowe, w tym utworzenie i 
funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej oraz świetlicy 
środowiskowej zaplanowano do realizacji w obszarze 
rewitalizacji, stąd też udział osób spoza tego obszaru wpłynie 
na zwiększenie potencjału w samym obszarze rewitalizacji 
(ze względu na wniesione zasoby osobowe i możliwość 
świadczenia usług na rzecz tych obszarów – korzyści będą 
najbardziej widoczne na obszarze rewitalizacji). 

11. 

Opis stanu istniejącego 
- problem, którego 
rozwiązaniu służy 
zgłaszany projekt:  

Największym problemem na obszarze oddziaływania projektu 
jest stagnacja zawodowa połączona z brakiem aktywności 
społecznej i problemami zdrowotnymi, czego potwierdzeniem 
są dane statystyczne urzędu pracy, OPS, PCPR w zakresie 
liczby osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Czaplinek 
wynoszącej 60%, w ogóle bezrobotnych w gminie; w zakresie 
liczby osób korzystających z pomocy społecznej - 630 osób. 
Trwała nieaktywność zawodowa i w konsekwencji społeczna 
wynika również z braku lub/i niskich lub/i nieaktualnych 
kwalifikacji zawodowych oraz, co jest równie ważnym 
czynnikiem, ogólnej sytuacji na mikro-rynkach pracy, tj. w 
obszarach rewitalizacji związanej z deficytami w obszarze 
infrastruktury technicznej, ładu przestrzennego, ochrony 
środowiska, w tym w pełnej zbieżności z problemami 
wskazanymi w Diagnozie przeprowadzonej w celu 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
w Gminie Czaplinek. 

12. 

Zakres rzeczowy 
projektu - zadania do 
wykonania w ramach 
projektu: 

1/ Wsparcie o charakterze społeczno – środowiskowym – 
diagnozy i warsztaty aktywizujące, doradztwo, świadczenia 
integracyjne, 
2/ Wsparcie o charakterze zawodowym – kursy zawodowe, 
3/ Wsparcie o charakterze zdrowotnym – warsztaty 
profilaktyczne, konsultacje specjalistyczne, bon zdrowotny, 
4/ Aktywna integracja o charakterze zawodowym – ścieżka 
reintegracji realizowana przez Centrum Integracji Społecznej, 
w tym stworzenie zaplecza technicznego oraz wykorzystanie 
zasobów na potrzeby lokalnej społeczności obszarów 



 

rewitalizowanych przez wyodrębnione grupy zawodowe, 
5/ Wsparcie o charakterze społeczno – środowiskowym – 
utworzenie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej. 

13. 
Planowany termin 
realizacji - 
miesiąc i rok 

Rozpoczęcie: 
październik 2018 r. 

Zakończenie: 
grudzień 2020 r. 

14. 

Szacunkowy całkowity 
koszt projektu: 
 
 

Kwota: 
2 829 000,00 

Środki własne 
zgłaszającego: 
 

Kwota 
424 350,00,  
w tym:  
- wkład własny 
gminy: 
239 350,00, 
- wkład własny z 
Funduszu Pracy 
w dyspozycji 
wojewody: 
185 000,00 

15. 

Planowany sposób 
okrycia całkowitych 
kosztów projektu, 
proszę opisać: 

Kredyt, pożyczka -
kwota: 
0,00 

budżet jst, kwota: 
239 350,00 
Fundusz Pracy:  
185 000,00 
Dofinansowanie z 
funduszy UE, 
kwota:  
2 404 650,00 

Darowizna/zbiórk
a publiczna, 
kwota: 
0,00 

RPO WZ 2014 -
2020 

Oś priorytetowa: 
VII 

Działanie: 
7.1  

16. 

Jeśli plan finansowy dla 
realizacji projektu 
zakłada korzystanie ze 
środków UE, proszę 
wskazać konkretne 
źródło:  

Jeden z krajowych programów 
horyzontalnych, który:  
…………………………………………
……………… 

Jeśli inny program 
UE, to który? 

17. 

Jeżeli w pozycji nr 4 
zaznaczono 
„konieczny”, proszę 
opisać, w jaki sposób 
projektodawca 
zamierza sfinansować 
projekt, jeśli nie uzyska 
dofinansowania ze 
środków UE? 

W przypadku braku dofinansowania w ramach RPO WZ 
2014-2020 projekt będzie realizowany w ograniczonym 
zakresie ze środków własnych Gminy Czaplinek, środków 
Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu 
Pracy w Drawsku Pomorskim i Wojewody 
Zachodniopomorskiego, PFRON szczebla powiatowego i 
wojewódzkiego, środki w dyspozycji MRPiPS. 

18. 

Jeśli projekt wymaga 
specjalistycznej 
dokumentacji lub 
pozwoleń,  
czy projektodawca 
dysponuje nimi, w tym, 
czy posiada prawo do 
dysponowania 
nieruchomością?  
Jeśli nie proszę opisać, 

Dysponowanie 
nieruchomością: 
Nie dotyczy 

Dokumentacja: 
Nie dotyczy 

Pozwolenia: 
Nie dotyczy 



 

kiedy i jak zamierza 
sprostać tym 
wymaganiom: 

19. 

Proszę przedstawić 
zwięzły i konkretny 
opis prognozowanego 
wpływu projektu na 
poprawę sytuacji 
obszaru rewitalizacji, w 
odniesieniu do wizji 
zmian oraz co najmniej 
dwóch negatywnych i 
sparametryzowanych 
cech tego obszaru, 
opisanych w Diagnozie: 
http://rewitalizacja.czap
linek.pl/pliczki/2017/06
/CZAPLINEK_diagnoz
a.pdf]. 

Diagnoza – pełna zbieżność: 
Skutki ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego ujęte w 
Diagnozie…., w tym społeczne takie jak: uzależnienia – m.in. 
alkoholizm, wandalizm, warunki zatrudnienia u 
dominujących pracodawców – brak możliwości zmian w 
zakresie warunków i miejsca zatrudnienia korelują ze 
wszystkimi uwarunkowaniami – problemami / barierami 
gospodarczo – środowiskowo - technicznymi, w tym nie w 
pełni wykorzystany potencjał / atuty / wskazują na 
konieczność objęcia wsparciem projektowym tychże grup 
mieszkańców Gminy Czaplinek 
Niniejszy projekt obejmujący działania społeczne oraz 
inwestycyjne (w ujęciu technicznym/infrastrukturalnym, 
środowiskowym i gospodarczym umożliwi wykorzystanie 
potencjałów oraz wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno – 
gospodarczy wydzielonych obszarów rewitalizacji. 
 

20. 

Proszę zaproponować 
sposób pomiaru 
osiągniętego rezultatu 
projektu (jego efektu) 

1/ Wzrost / nabycie kwalifikacji zawodowych przez co 
najmniej 31% uczestników / uczestniczki projektu: 
Po odbyciu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, 
przeprowadzanego przez stosowną komisję egzaminacyjną 
(poprzedzone np. zawodowym kursem kwalifikacyjnym 
realizowanym w ramach projektu, innym kursem lub formą 
szkoleniową i szkoleniowo-praktyczną).  
Proj. przewiduje monitor. nabycia kompetencji zawodowych 
przez uczestników projektu zgodnie z etapami:  
1) zdefiniowanie grupy docelowej na podst. diagnozy, 2) 
zdefiniowanie standardów wymagań efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy tj. wzrost umiejętności, 
3) weryfikacja - ocena po zakończeniu wsparcia,  
4) porównanie uzyskanych wyników z etapami z pkt. 2 z 
efektami uczenia się. 
2/ Wzrost efektywności społecznej u co najmniej 34% 
uczestników / uczestniczek projektu, w tym osób 
niepełnosprawnych:  
Po zakończeniu udziału w projekcie w odstępach 
cotygodniowych i do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział 
w projekcie w formie ankiet oraz wywiadu bezpośredniego. 
3/ Wzrost efektywności zawodowej mierzonej wskaźnikami 
rezultatu: a) liczba osób poszukujących pracy – 25%, b) 
liczba osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie, 
w tym na własny rachunek (działalność gospodarcza lub/i 
jako podmiot ekonomii społecznej) – 15 %: 
Po zakończeniu udziału w projekcie w odstępach 
cotygodniowych i do trzech miesięcy 



 

następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział 
w projekcie w formie przekazania przez uczestnika / 
uczestniczkę projektu dokumentu potwierdzającego 
aktywność zawodową (umowa o pracę, umowa zlecenie, 
rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, 
spółdzielcza umowa o pracę), 
4/ Wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u 80% 
uczestników / uczestniczek projektu: 
Po zakończeniu udziału w projekcie w odstępach 
cotygodniowych i do trzech miesięcy 
następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział 
w projekcie w formie ankiet oraz wywiadu bezpośredniego. 
 
Weryfikacja statusu osoby pod kątem spełniania kryteriów z 
„Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020. 
 

 


