Informacja
o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego
Otwórz się na zmianę z AlterCIS
Gmina Miasto Ełk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (jednostka realizująca projekt) oraz
stowarzyszenie Adelfi
realizują projekt pt.: „Otwórz się na zmianę z AlterCIS”
w ramach konkursu zamkniętego w RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/17 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11
Włączenie społeczne,
Działania: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”,
Poddziałanie: RPWM.11.01.03 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.
Partner wiodący: Stowarzyszenie Adelfi z siedzibą w Ełku
Partnerzy:
 Gmina Miasto Ełk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (jednostka realizująca
projekt)
 Gmina Ełk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (jednostka realizująca projekt)
 Starostwo Powiatowe – Powiatowy Urząd Pracy (jednostka realizująca projekt)
Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. – 31.12.2019 r.
Uzasadnienie przyczyn realizacji projektu
Uczestnikami projektu są 55 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczonych społecznie
40 kobiet i 15 mężczyzn z terenu miasta Ełk i gminy wiejskiej Ełk, w tym osoby bezrobotne
tzw. oddalone od rynku pracy, w wieku 18-64 oraz 5 osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu
niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi. Wsparciem objęte będą osoby z tzw. grup szczególnie narażonych na wykluczenie
społeczne, które jest problemem wielowymiarowym i wymaga szerokiego spektrum działań.
Wsparciem zostanie objęte także otoczenie osób wykluczonych społecznie, w wymiarze niezbędnym
do wsparcia tych osób (określone na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb). Dlatego projekt jest
skierowany do tej właśnie takiej grupy osób, która ma utrudniony dostęp do usług społecznych,
wymaga potrzeby zminimalizowania trudności oraz poprawy funkcjonowania tych osób i rodzin, które
od wielu pokoleń (tzw. dziedziczona bezradność) dziedziczą skutki wszelkiego rodzaju niedostatków.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie oferty wsparcia skierowanej do osób zagrożonych i/lub
wykluczonych społecznie, przyczyni się do podniesienia aktywności społeczno-zawodowej 55 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 z terenu miasta Ełk i gminy wiejskiej. Projekt
będzie realizowany w oparciu o wieloprofilową diagnozę, reintegrację społeczno-zawodową oraz
organizowane praktyki zawodowe w centrum integracji społecznej oraz u pracodawców na otwartym
rynku. Planuje się osiągnięcie rezultatów: efektywność zatrudnieniowa osób zagrożonych
wykluczonych społecznie 13 osób, efektywność społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym 19 osób, efekt. społeczna osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w centrum integracji
społecznym przyczyni się do zmiany także dla otoczenia uczestników projektu-regularne
uczestnictwo w zajęciach, podniesienie aktywność społeczno-zawodową.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego przygotowana zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (dz. U. z 2017r., poz. 1460 ze zm.)

