
 

 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR  … … …. 

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … r. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Q-współPRACY” 

 

 

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

(Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730) - Rada Miasta Milanówka 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Q-współPRACY” 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. 

2. Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. - 31.12.2019r. 

3. Kwota dofinansowania dla Gminy Milanówek wynosi 442 025,00 zł, wartość projektu 

ogółem - 552 531,25 zł.  

 

      § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

 

   mgr Małgorzata Trębińska                     

 



 

UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Q-współPRACY” został pozytywnie rozpatrzony i zakwalifikowany 

do dofinansowania. Aktualnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna do podpisania 

umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

Jednym z wymaganych załączników jest uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany                             

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

Wartość projektu ogółem wynosi 552 531,25zł, w tym wartość dofinansowania 442 025,00zł., 

wkład własny 110 506,25zł. 

Planowane wydatki w 2018 roku to kwota 273 650,00zł w tym: środki UE w kwocie 

219 750,00zł, wkład własny 53 900,00zł. 

Planowane wydatki w 2019 roku to kwota 278 881,25zł w tym: środki UE w kwocie 

222 275,00zł. Wkład własny 56 606,25zł  . 

 

Cel projektu:  

Podniesienie aktywności, kompetencji społeczno - zawodowych oraz zatrudnienia wśród 

45 (35K, 5M) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 

18 - 65 z terenu gminy Milanówek w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. poprzez 

osiągnięcie zakładanych wskaźników.  

 

Grupa docelowa: 

 Uczestnikami projektu będzie 45 os. (40K,5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w wieku produkcyjnym mieszkańców Gminy Milanówek. 

Działania: 

- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników 

- Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 

- Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 

- Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

- Wyplata zasiłków dla UP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

 

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji                

z wykorzystaniem kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu, o którym mowa                      

w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. W przypadku objęcia wsparciem osób 

bezrobotnych preferowane będą osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie                       

z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Preferowane 

będą do objęcia wsparciem osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 - 2020. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności  społecznej                 

i zatrudnieniowej wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w wymiarach: społecznym (diagnoza 

indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu, praca socjalna, indywidualne 

porady psychologiczne, coaching, warsztaty: rozwoju umiejętności społecznych, rozwoju 

osobistego, zarządzania sobą w czasie, z ekonomii społecznej, wyjazdy studyjne do 

przedsiębiorstw ekonomii społecznej); zawodowym (doradztwo zawodowe, pośrednictwo 

pracy), edukacyjnym (kursy/szkolenia zawodowe). Osiągnięcie wskaźników realizacji 

projektu przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców Milanówka zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 


