
 

MIESZKASZ NA TERENIE  

GMINY Radzyń Chełmiński ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weź udział w projekcie społeczno-zawodowym   

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na: 

www.radzynchelminski.eu  

lub u koordynatora projektu: 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełm, pok. nr 16. 
 

 

 

 

REKRUTACJA TRWA DO 3.09.2021r. – nie przegap tego terminu! 

Oferujemy: 

• Bezpłatne kursy/ szkolenia zawodowe, 

• Opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju, 

• Wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, 

OWES, 

• Bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B (dla 5 

uczestników) ! 

• staż zawodowy (dla 4 uczestników przez 2 m-ce)! 

• warsztaty z kreowania dobrego wizerunku (fryzjer, 

kosmetyczka, fotograf) ! 

• smartfon dla każdego uczestnika projektu! 

Dodatkowo: 
• Bezpłatne materiały szkoleniowe, 

• Badania lekarskie, 

• Wyżywienie podczas zajęć, 

• Wyjazd studyjny/kulturalny, 

• Impreza integracyjna, 

http://www.radzynchelminski.eu/


 
Projekt pn: „PROGRES”, nr zawartej umowy z LGD „Vistula-Terra Culmensis”: 52/G z dnia 22.07.2021r. 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2022 w ramach Osi 

Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

 

Cel projektu:  

Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 12 osób (7K, 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym  z obszaru Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z obszaru wdrażania LSR - Lokalnej Strategii Rozwoju 

Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra 

Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. 

 

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gminy Radzyń 

Chełmiński 

 

Główne profity udziału w  projekcie: 

 

BEZPŁATNE: 

➢ spotkania  z psychologiem 

➢ indywidualne doradztwo zawodowe 

➢ aktywizacja zawodowa, tj.: kursy i szkolenia zawodowe 

➢ staże zawodowe (dla 4 uczestników projektu przez 2 miesiące) 

➢ warsztaty z kreowania dobrego wizerunku (fryzjer, kosmetyczka, fotograf) 

➢ do zniwelowania bariery komunikacyjnej - możliwość odbycia bezpłatnego kursu prawa 

jazdy dla 5 osób ! 

➢ narzędzia/instrumenty potrzebne do umiejętnego i efektywnego poszukiwania pracy oraz 

komunikacji z uczestnikami - smartfon dla każdego uczestnika projektu, 

➢ aktywizacja społeczno-zawodowa- spotkanie z doradcą OWES 

➢ aktywizacja społeczna – inspirująco-integracyjny wyjazd kulturalny. 

 

 

Termin realizacji projektu: VIII 2021 r. – III 2022 r. 

Wartość projektu: 88.900,24 zł. 

Wartość dofinansowania z LGD „Vistula-Terra Culmensis: 84.400,24 zł. 

 


