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Sprawozdanie z realizacji  
Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 

Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015 
 

1 października 2010 – 31 sierpnia 2011 
 
 
 

I. Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu 
Lęborskiego na lata 2007-2015 

 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Społecznego za pośrednictwem dwóch procedur: 
• procedury dofinansowania projektów konkursowych  
• procedury dofinansowania projektów systemowych  
 

Projekt systemowy polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań 
realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów 
publicznych. Powyższe rodzaje projektów mają tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań 
publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych 
wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 
ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.  
  

Projekt konkursowy składany jest w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Instytucje 
Pośredniczącą (IP/IP 2) w oparciu o Plany Działania dla poszczególnych priorytetów PO KL, które są 
opracowywane na dany rok kalendarzowy. Wnioskodawcy składają swoją aplikację w określony  
w dokumentacji konkursowej sposób i w wyznaczonym czasie. Projekty te podlegają ocenie Komisji 
Oceny Projektu na podstawie odpowiednich kryteriów: dostępu, strategicznych, ogólnych  
i merytorycznych. Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać co najmniej 60% ogólnej 
liczby punktów, tj. 60 pkt oraz jednocześnie co najmniej 60% punktów w każdej części oceny 
merytorycznej wniosku. 

 
Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015 

(PnRZiSSPL) to dokument przyjęty Uchwałą Nr XII/90/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia  

16 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej 

Powiatu Lęborskiego na lata 2007 – 2015. PnRZiSSPL mający ułatwiać aplikowanie o fundusze Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Jest podstawą do 

ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym 

oraz na wspieranie edukacji i przedsiębiorczości w powiecie lęborskim. 

 
Struktura Programu przedstawia się następująco: 

I. UCZESTNICY 

II. DIAGNOZA. SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA POWIATU LĘBORSKIEGO 

III. CELE STRATEGICZNE 

IV. SPOSÓB WDROŻENIA 

V. STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

VI. MONITORING I EWALUACJA 

VII. BUDŻET I HARMONOGRAM 

http://www.powiat.leborski.samorzady.pl/art/id/2650
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Program diagnozuje problemy Powiatu Lęborskiego w świetle 4 priorytetowych obszarów działania: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto Program wskazuje szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony Powiatu 
Lęborskiego. PnRZiSSPL opisuje także sposób wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(PO KL), aby przybliżyć chętnym aplikowanie o środki w ramach tego Programu. 
 

Jednym z ważniejszych rozdziałów PnRZiSSPL jest „Budżet i Harmonogram”, w którym ujęte 
są projekty strategiczne dla Powiatu Lęborskiego. Podobna lista stanowi załącznik nr 2 do programu.  

 
Aby projekt mógł znaleźć się na liście projektów priorytetowych dla powiatu lęborskiego, 

projektodawca wypełnia specjalną fiszkę dostępną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Lęborku i wysyła ją pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Komisja wybrana przez Powiatowy 
Zespół Roboczy ds. EFS i POKL ocenia fiszkę projektu według kryteriów opisanych w Programie.  
Aby projekt został wpisany na listę, musi otrzymać co najmniej 60 punktów na 100 możliwych. Należy 
pamiętać, że projekt, który ma otrzymać dodatkowe punkty musi być kluczowy dla rozwoju Powiatu 
Lęborskiego. 

 
Referat Programów Pomocowych na podstawie oceny Komisji przedkłada Zarządowi Powiatu 

Lęborskiego propozycję uznania projektu za priorytetowy z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie 
aktualizacji Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego. 
 
 

Od 1 października 2010 – 31 sierpnia 2011 Program został zaktualizowany Uchwałą Zarządu 
Powiatu Lęborskiego: 

 Nr 4/10 z dnia 10 grudnia 2010 r. 

 Nr 80/10 z dnia 24 sierpnia 2011 r. 
 

Podjęte uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie aktualizacji Programu na Rzecz 
Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego uzupełniły listę o 25 projektów zgodnych  
z priorytetowymi kierunkami działań w powiecie lęborskim w latach 2007-2013. 
 

 
1. Podczas aktualizacji w dniu 10 grudnia 2010 r. uzupełniono część VII „BUDŻET  

I HARMONOGRAM” o następujące projekty: 
 
 

1.  

Magic English, czyli język angielski  

w przedszkolu na wsi 

50 000,00 

Gmina Nowa Wieś 

Lęborska/Przedszkole w 

Nowej Wsi Lęborskiej 

IX 

9.5 
x 

2.  

Mali Odkrywcy ruszają w świat – 

podnieśmy jakość ich edukacji 

50 000,00 

Gmina Nowa Wieś 

Lęborska/Przedszkole w 

Nowej Wsi Lęborskiej 

IX 

9.5 
x 

Przedsiębiorczość 

Rynek pracy 

Integracja społeczna 

Edukacja 
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3.  

Rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów z Zespołu Szkół w Wicku - II 

edycja 

500 000,00 

Gmina Wicko/ Zespół 

Szkół w Wicku 

IX 

9.1.2 
x 

 
 
Ponadto w Załączniku nr 2 do Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu 
Lęborskiego „Projekty planowane do realizacji w latach 2007-2013 z terenu powiatu lęborskiego” 
dodano pozycje: 
 
 

45. Gmina Wicko/Zespół Szkół w 

Wicku 

1 2. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów  

z Zespołu Szkół w Wicku - II edycja 

50. Gmina Nowa Wieś 

Lęborska/Przedszkole w 

Nowej Wsi Lęborskiej 

2 1. Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na 

wsi 

2. Mali Odkrywcy ruszają w świat – podnieśmy jakość 

ich edukacji 

 
2. Podczas aktualizacji w dniu 24 sierpnia 2011 r. uzupełniono część VII „BUDŻET  

I HARMONOGRAM” o następujące projekty: 

 

4.  
Tandemem do świetlanej przyszłości 2 371 130,00 

Powiat Lęborski 

IX 

9.1.2 
x 

5.  
PaRaSol – animacja lokalna w 

powiecie lęborskim 

1 703 660,00 

Powiat Lęborski 

VII 

7.2.1 
x 

6.  
Aktywność zawodowa na zdrowie – 

etap II 

500 575,00 

Powiat Lęborski 

VI 

6.1.1 
x 

7.  
Kształcenie ustawiczne drogą do 

lepszej przyszłości 

1 287 400,00 

Powiat Lęborski 

IX 

9.3 
x 

8.  
Blisko siebie 1 217 521,00 

Powiat Lęborski 

VII 

7.2.1 
x 

9.  
PI Droga do samodzielności 1 048 850,00 

Powiat Lęborski 

VII 

7.2 
x 

10.  
Tacy sami 500 000,00 

Powiat Lęborski 

VII 

7.2.1 
x 

11.  

Gminy bez barier 736 616,88 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Lęborku 

VII 

7.2.1 
x 

12.  
Szansa na lepszą przyszłość 280 718,33 

Gmina Cewice 

VII  

7.2.1 
x 

13.  

Zielone światło dla edukacji – rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów z 

terenu Gminy Wicko 

1 318 088,06 

Gmina Wicko 
IX 

9.1.2 
x 

14.  

Równy start w Gminie Nowa Wieś 

Lęborska 

410 501,90 

Gmina Nowa Wieś 

Lęborska 

IX 

9.1.2 
x 

15.  

Czego Jaś się nie nauczył w szkole, 

tego Jan nie będzie umiał … - rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów 

1 180 980,40 

Gmina Nowa Wieś 

Lęborska 

IX 

9.1.2 
x 
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Gminy Nowa Wieś Lęborska 

16.  

Stop bezrobociu 610 450,45 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Lęborku 

VI 

6.1.1 
x 

17.  

Wychodzę z cienia  160 604,76 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Lęborku 

VI 

6.1.1 
x 

18.  

„Akademia Supry” – dla rozwoju 

pracowników powiatu lęborskiego 

1 300 020,00 

Akademia Szkolenia i 

Promocji Kadr Supra 

Iwona Żbikowska 

VIII 

8.1.1 
x 

19.  

Akademia rozwoju pracowników 

powiatu lęborskiego wg Supry 

1 203 900,00 

Akademia Szkolenia i 

Promocji Kadr Supra 

Iwona Żbikowska 

VIII 

8.1.1 
x 

20.  
Podniesienie poziomu kwalifikacji 

zawodowych szansą na zatrudnienie 

370 123,50 

Gmina Cewice 

VI 

6.1.1 
x 

21.  
Doświadczam, rozumiem, stosuję 1 980 040,00 

Gmina Cewice 

IX 

9.1.2 
x 

22.  
Wsparcie rozwoju intelektualnego 

uczniów klas I-III w Gminie Cewice 

150 000,00 

Gmina Cewice 

IX 

9.1.2 
x 

23.  

PI Otwarte drzwi do zatrudnienia 

osób zagrożonych i wykluczonych 

społecznie na terenie Gminy Cewice 

1 896 729,86 

Gmina Cewice 
VII 

7.2 
x 

24.  

Podniesienie poziomu kwalifikacji 

zawodowych szansą na zatrudnienie 

 

277 207,24 

Gmina Cewice 
VI 

6.1.1 
x 

25.  

Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans 

edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-

III szkół podstawowych Gminy Wicko 

110 769,60 

Gmina Wicko 
IX 

9.1.2 
x 

 
Ponadto w Załączniku nr 2 do Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu 
Lęborskiego „Projekty planowane do realizacji w latach 2007-2013 z terenu powiatu lęborskiego” 
dodano pozycje: 

 
Lp. Projektodawca Liczba 

projektów 

Tytuł projektu 

1.  Powiat Lęborski 28 22. Tandemem do świetlanej przyszłości 

23. PaRaSol – animacja lokalna w powiecie 

lęborskim 

24. Aktywność zawodowa na zdrowie – etap II 

25. Kształcenie ustawiczne drogą do lepszej 

przyszłości 

26. Blisko siebie 

27. PI Droga do samodzielności 

28. Tacy sami 
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2.  Gmina Wicko 8 7. Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji 

kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko 

8. Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans edukacyjno-

rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych 

Gminy Wicko 

3.  Gmina Nowa Wieś Lęborska 5 4. Równy start w Gminie Nowa Wieś Lęborska 

5. Czego Jaś się nie nauczył w szkole, tego Jan nie 

będzie umiał … - rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów Gminy Nowa Wieś Lęborska 

4.  Gmina Cewice 9 4. Szansa na lepszą przyszłość 

5. Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 

szansą na zatrudnienie 

6. Doświadczam, rozumiem, stosuję 

7. Wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów klas I-

III w Gminie Cewice 

8. PI Otwarte drzwi do zatrudnienia osób 

zagrożonych i wykluczonych społecznie na terenie 

Gminy Cewice 

9. Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 

szansą na zatrudnienie 

5.  Powiatowy Urząd Pracy w 

Lęborku 

14 12. Gminy bez barier 

13. Stop bezrobociu 

14. Wychodzę z cienia 

19. Agencja Szkolenia i Promocji 

Kadr SUPRA Iwona 

Żbikowska 

5 4. „Akademia Supry” – dla rozwoju pracowników 

powiatu lęborskiego 

5. Akademia rozwoju pracowników powiatu 

lęborskiego wg Supry 

 
 

II. MONITORING PROJEKTÓW Z TERENU POWIATU LĘBORSKIEGO 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
 

Punkt VII „Budżet i harmonogram” oszacowano na podstawie projektów nadesłanych przez 
beneficjentów w postaci załącznika nr 3 do Programu – tzw. „fiszki”. Umieszczone w poniższej tabeli 
projekty z czasem ulegają modyfikacji. Po negocjacjach zmianie ulegają często choćby kwoty 
dofinansowania w poszczególnych projektach. 

W poniższej tabeli umieszczone są projekty, które zostały dodane do Programu w okresie  
od 1 października 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.: 

Lp. Zadanie 
Budżet całkowity (pln) 

Wnioskodawca 

Priorytet 
Działanie 
(PO KL) 

Termin realizacji  
(w latach) 

2007- 2013 

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA: 

1.  

Magic English, czyli język angielski  
w przedszkolu na wsi 

50 000,00  
Gmina Nowa Wieś 
Lęborska/Przedszkole w 
Nowej Wsi Lęborskiej 

IX 
9.5 

01.01.2011 – 31.12.2011 

2.  

Mali Odkrywcy ruszają w świat – 
podnieśmy jakość ich edukacji 

50 000, 00  
Gmina Nowa Wieś 
Lęborska/Przedszkole w 
Nowej Wsi Lęborskiej 

IX 
9.5 

01.01.2011 – 31.12.2011 

3.  
Tandemem do świetlanej przyszłości 2 371 130,00  

Powiat Lęborski 
IX 

9.1.2 
01.01.2012 – 31.12.2014 

4.  

Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans 
edukacyjno-rozwojowych dzieci klas 
I-III szkół podstawowych Gminy 
Wicko 

152 000,00* 
Gmina Wicko 
* kwota zgodna z umieszczoną na liście 
rankingowej 

IX 
9.1.2 

01.09.2011 – 31.07.2012 
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5.  
Zielone światło dla edukacji – rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów z 
terenu Gminy Wicko 

1 318 088,06  
Gmina Wicko 

IX 
9.1.2 

01.01.2012 – 30.06.2014 

6.  
Szansa na lepszą przyszłość 280 718,33  

Gmina Cewice 
VII  

7.2.1 
01.09.2011 – 30.09.2013 

7.  
Wsparcie rozwoju intelektualnego 
uczniów klas I-III w Gminie Cewice 

150 000,00  
Gmina Cewice 

IX 
9.1.2 

01.09.2011 – 30.06.2012 

8.  
Wychodzę z cienia  160 604,76 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Lęborku 

VI 
6.1.1 

01.09.2011 – 31.12.2012 

9.  
IP Droga do samodzielności 1 048 850,00 

Powiat Lęborski 
VII 
7.2 

02.07.2012 – 30.06.2015 

PROJEKTY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA (UWZGLĘDNIONE W POPRZEDNIM SPRAWOZDANIU) 

10.  

Kształcenie ustawiczne przepustką 
do lepszego jutra 
* Projekt został napisany w odpowiedzi na konkurs  
nr 01/POKL/9.3/2010 

 

1 054 300,00  
Powiat Lęborski IX 

9.3 
01.10.2011 – 31.12.2012 

11.  
S.O.S. - Szansa Odwaga Sukces 506 026,34 zł 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

VII 
7.2.1 

01.01.2011 – 31.05.2012 

12.  
Dobra kadra - europejska jakość III 255 218,00 zł 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

VI 
6.1.2 

01.01.2011 – 21.12.2011 

PROJEKTY, KTÓRE NIE ZOSTAŁY REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA: 

13.  

 
PaRaSol – animacja lokalna w powiecie 
lęborskim 

 
1 703 660,00  
Powiat Lęborski 

VII 
7.2.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny 

merytorycznej 

14.  

Aktywność zawodowa na zdrowie – etap 
II 

500 575,00  
Powiat Lęborski 

VI 
6.1.1 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – brak 
środków 

15.  

Blisko siebie 1 217 521,00 
Powiat Lęborski VII 

7.2.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny 

merytorycznej 

16.  

Tacy sami 476 090,00 
Powiat Lęborski 

VII 
7.2.1 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – brak 
środków 

17.  

Kształcenie ustawiczne drogą do lepszej 
przyszłości 

1 287 400,00 zł 
Powiat Lęborski IX 

9.3 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny 

merytorycznej 

18.  

Gminy bez barier 736 616,88 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

VII 
7.2.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny 

merytorycznej 

19.  

Stop bezrobociu 610 450,45 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku VI 

6.1.1 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – brak 
środków 

20.  

Równy start w Gminie Nowa Wieś 
Lęborska 

410 501,90 
Gmina Nowa Wieś Lęborska 

IX 
9.1.2 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – brak 
środków 

21.  
Czego Jaś się nie nauczył w szkole, 
tego Jan nie będzie umiał … - rozwój 
kompetencji kluczowych uczniów Gminy 

1 180 980,40 
Gmina Nowa Wieś Lęborska 

IX 
9.1.2 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
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Nowa Wieś Lęborska rekomendowany do 
dofinansowania – brak 

środków 

22.  
Podniesienie poziomu kwalifikacji 
zawodowych szansą na zatrudnienie 

370 123,50 
Gmina Cewice 

VI 
6.1.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony pod 

względem formalnym 

23.  

Doświadczam, rozumiem, stosuję 1 980 040,00 
Gmina Cewice 

IX 
9.1.2 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – zbyt 
mała liczba punktów w 

porównaniu do 
zatwierdzonej listy 
rankingowej z dnia 

07.06.2011 r. 

24.  

PI Otwarte drzwi do zatrudnienia osób 
zagrożonych i wykluczonych społecznie 
na terenie Gminy Cewice 

1 896 729,86 
Gmina Cewice VII 

7.2 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny 

merytorycznej 

25.  

Podniesienie poziomu kwalifikacji 
zawodowych szansą na zatrudnienie 
 

277 207,24 
Gmina Cewice 

VI 
6.1.1 

Wniosek został 
pozytywnie oceniony, 

jednak nie został 
rekomendowany do 

dofinansowania – brak 
środków 

26.  

„Akademia Supry” – dla rozwoju 
pracowników powiatu lęborskiego 

1 300 020,00 
Akademia Szkolenia i Promocji 
Kadr Supra Iwona Żbikowska 

VIII 
8.1.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny 

merytorycznej 

27.  

Akademia rozwoju pracowników powiatu 
lęborskiego wg Supry 

1 203 900,00 
Akademia Szkolenia i Promocji 
Kadr Supra Iwona Żbikowska 

VIII 
8.1.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny 

merytorycznej 

PROJEKTY SYSTEMOWE REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA NIE UJĘTE W PnRZiSSPL 

28.  

1 – 3 plus. Wyrównywanie szans 
edukacyjno-rozwojowych uczniów 
szkół podstawowych Gminy Miasta 
Lębork 

501 651,70  
Gmina Miasto Lębork IX 

9.1.2. 
01.09.2011 – 31.01.2013 

29.  
Inwestycja w dziecko inwestycją 
we wspólną przyszłość 

193 100,00 
Gmina Nowa Wieś Lęborska 

IX 
9.1.2. 

15.11.2011 – 30.06.2013 

30.  
Pociąg do wiedzy 29 990,00 

Stowarzyszenie „Rozwój 
Bukowiny” 

IX 
9.1.2. 

01.10.2011 – 30.06.2012 

PROJEKTY ZŁOŻONE W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY KONKURS  
(NIE UMIESZCZONE DOTYCHCZAS W PnRZiSSPL): 

31.  

PI „Kariera na 50+” 852 650,00 zł 
Powiat Lęborski VI 

6.1.1 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części B Karty oceny 

merytorycznej 

32.  
PI „Aktywna postawa” 1 022 300,00 zł 

Powiat Lęborski 
IX 
9.2 

Wniosek przekazany do 
oceny merytorycznej 

33.  

„Czym skorupka za młodu nasiąknie” 
czyli wsparcie procesów nauki wśród 
uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów lęborskich 

Gmina Miasto Lębork 
IX 

9.1.2 

Wniosek odrzucony – 
negatywnie oceniony w 
części A Karty oceny 

merytorycznej 

  
 

ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKÓW Z TERENU POWIATU LĘBORSKIEGO, KTÓRE OTRZYMAŁY 
DOFINANSOWANIE TO 8 121 677,19 zł, W TYM WARTOŚĆ PROJEKTÓW WPISANYCH  

DO PROGRAMU TO 7 396 935,49 zł. 
 
Uwagi do powyższej tabeli:  
Powyższe informacje i dane uzyskano za pomocą badań własnych, m. in. treści Programu na Rzecz 
Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego, rozmów telefonicznych z wnioskodawcami 
ww. projektów, list rankingowych umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego oraz bezpośrednich rozmów/wywiadów.  
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Spośród 25 projektów wpisanych do Programu (w okresie od 1 października 2010 do  
31 sierpnia 2011), 9 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 5 581 391,15 zł. 
Stanowi to 36% efektywności. Biorąc pod uwagę silną konkurencję, jest to bardzo dobry wynik. 
Należy dodać, iż dofinansowanie otrzymał również projekt, który uwzględniono w Programie  
w poprzednim okresie sprawozdawczym.  
 
 
Po przeanalizowaniu list rankingowych poziom aplikowania wygląda następująco: 
 
- w konkursie nr 01/POKL/6.1.2/2010 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu powiatu lęborskiego 
(na 17 przekazanych do oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie nr 01/POKL/7.2.1/2010 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu powiatu lęborskiego 
(na 218 przekazanych do oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie nr 01/POKL/9.3/2010 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu powiatu lęborskiego 
(na 24 przekazane do oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie nr 01/POKL/9.5/2010 dofinansowanie otrzymały 2 projekty z terenu powiatu lęborskiego 
(na 195 przekazanych do oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie nr 01/POKL/7.2.1/2011 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu powiatu lęborskiego 
(na 99 przekazanychdo oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie 01/POKL/9.1.2/2011 dofinansowanie otrzymały 2 projekty z terenu powiatu lęborskiego 
– w procedurze odwoławczej (na 154 wnioski przekazane do oceny merytorycznej) 
 
- w konkursie 01/POKL/7.2/I/2011 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu powiatu lęborskiego  
(na 12 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej) 
 
- systemowe w ramach poddziałania 9.1.2 POKL/2011 dofinansowanie otrzymało 5 projektów z terenu 
powiatu lęborskiego, w tym 2 wpisane do PnRZiSSPL 
 
- systemowy w ramach poddziałania 6.1.3 POKL/2011 dofinansowanie otrzymał 1 projekt z terenu 
powiatu lęborskiego 
 

Łączna wartość projektów wpisanych do PnRZiSSPL, które otrzymały 
dofinansowanie w powiecie lęborskim w podziale na Beneficjentów 
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Wśród wpisanych do Programu projektów zdecydowanym faworytem jest Powiat 

Lęborski/Starostwo Powiatowe w Lęborku (61% wartości wszystkich projektów rekomendowanych  

do dofinansowania). Został on rekomendowany do dofinansowania realizacji 3 projektów, Gmina 

Nowa Wieś Lęborska – 2 projekty, Gmina Cewice – 2 projekty, Gmina Wicko – 2 projekty, Powiatowy 

Urząd Pracy w Lęborku – 3 projekty. 

 

Łączna wartość projektów z terenu powiatu lęborskiego, które otrzymały 
dofinansowanie (zgodnie z listami rankingowymi) w podziale na Beneficjentów 

 
 

 
 

 Po przeanalizowaniu list rankingowych Powiat Lęborski/Starostwo Powiatowe w Lęborku 
nadal jest liderem (55% wartości wszystkich projektów rekomendowanych do dofinansowania). 
Pozycja Gminy Wicko również nie ulega zmianie (18% z ogólnej wartości projektów). Na listach 
rankingowych pojawia się projekt Gminy Miasta Lębork (6% z ogólnej wartości projektów), co 
powoduje iż Gmina Cewice znajduje się na 5. pozycji w tym rankingu. Również wzrasta wartość 
pozyskanych środków unijnych w Gminie Nowa Wieś Lęborska (3 projekty) oraz pojawia się 
Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny” (1 projekt). 
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Projekty wpisane do PnRZiSSPL, które zostały rekomendowane  
do dofinansowania wg ich wartości (w zł) 

 

 
Wartości projektów z terenu powiatu lęborskiego rekomendowanych  

do dofinansowania (wg list rankingowych) 

 
 

1% 1% 

32% 

2% 

18% 4% 

2% 

14% 

14% 

2% 
7% 3% 

Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi

Mali Odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji

Tandem do świetlnej przyszłości

Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji - rozwój kompetecji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Szansa na lepszą przyszłość

Wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów klas I - III w Gminie Cewice

Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra

PI Droga do samodzielności

Wychodzę z cienia

S.O.S. - Szansa Odwaga Sukces

Dobra kadra - europejska jakość III

1% 
1% 

29% 

2% 16% 
4% 

2% 

13% 

13% 

2% 

6% 
3% 

6% 

2% 0% 

Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi

Mali Odkrywcy ruszają w świat - podnieśmy jakość ich edukacji

Tandem do świetlnej przyszłości

Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych Gminy Wicko

Zielone światło dla edukacji - rozwój kompetecji kluczowych uczniów z terenu Gminy Wicko

Szansa na lepszą przyszłość

Wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów klas I - III w Gminie Cewice

Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra

PI Droga do samodzielności

Wychodzę z cienia

S.O.S. - Szansa Odwaga Sukces

Dobra kadra - europejska jakość III

1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork

Inwestycja w dziecko inwestycją we wspólną przyszlość

Pociąg do wiedzy
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IV. MONITORING PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Z TERENU 

POWIATU LĘBORSKIEGO W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
 

W punkcie VII „Budżet i harmonogram” znajdują się również tzw. projekty systemowe. 
Większość z nich została wprowadzona do Programu wcześniej i trwają już od lat. Corocznie jednostki 
aplikują o środki na kontynuację realizacji projektu i w związku zmienia się ich wartość 
dofinansowania.  

W poniższej tabeli umieszczone są projekty, które zostały dodane do Programu w okresie  
od 1 października 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. oraz te, które dodano we wcześniejszych 
aktualizacjach, które są nadal realizowane. 
 
Lp. Instytucja Nazwa projektu Wartość 

1. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lęborku 

Brama perspektyw 400 000,00 zł 

2. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lęborku 

Osoba aktywna - osobą samodzielną 428 556,87 zł 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Cewicach 

Pomocna dłoń 184 520,00 zł 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wicku 

Razem łatwiej pokonamy trudności 720 000,00 zł 

5. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowej Wsi 

Lęborskiej 

Koniec z bezrobociem i zasiłkami - ruszamy 
do pracy 

111 118,98 zł 

6. Powiatowy Urząd Pracy  
w Lęborku 

Lepsze jutro 1 566 700,00 zł 

7. Gmina Wicko Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans 
edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Wicko 

152 000,00* 
Gmina Wicko 
* kwota zgodna z 
umieszczoną na liście 
rankingowej 

8. Gmina Cewice Wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów 
klas I-III w Gminie Cewice 

150 000,00  
 

9. Gmina Miasto Lębork 1 – 3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-
rozwojowych uczniów szkół podstawowych 
Gminy Miasta Lębork 

501 651,70  
 

10. Gmina Nowa Wieś Lęborska Inwestycja w dziecko inwestycją we 
wspólną przyszłość 

193 100,00 
 

11.  
Stowarzyszenie „Rozwój 

Bukowiny” 

Pociąg do wiedzy 29 990,00 
 

 

Łączna wartość projektów z terenu powiatu lęborskiego wg typów 
 

 

Projekty 
konkursowe 

68% 

Projekty 
systemowe 

32% 
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V. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (ujętych w PnRZiSSPL), 

KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE: 
 

Projekty konkursowe 
 

1. Magic English, czyli język angielski w przedszkolu na wsi 
Celem projektu jest zwiększenie jakości usług edukacyjnych przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej 
i jego filii w Lubowidzu w 2011 r. poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe  
z języka angielskiego 
Cele szczegółowe projektu: 
- wyrównanie szans edukacyjnych 46 dzieci w grupie 4-latków uczęszczających do przedszkola  
w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu, w stosunku do poziomu wychowania 
przedszkolnego dzieci mieszkających w mieście poprzez organizację zajęć „Magic English” 
(w zakresie nauki języka angielskiego) 
- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między dziećmi z miasta a dziećmi ze wsi 
- zwiększenie roli ojców w procesie edukacji ich dzieci 

2. Mali Odkrywcy ruszają w świat – podnieśmy jakość ich edukacji 
Celem projektu jest zwiększenie jakości usług edukacyjnych przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej 
i jego filii w Lubowidzu w 2011 r. poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe  
w grupie 5-latków. Celem szczegółowym projektu są: 
- zwiększenie wiedzy i umiejętności 3 nauczycieli w zakresie programu Mały Odkrywca. 
- wyrównanie szans edukacyjnych 40dzieci(18 dziewczynek) w grupie 5-latków uczęszczających 
do przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej i jego filii w Lubowidzu, w stosunku do poziomu 
wychowania przedszkolnego dzieci mieszkających w mieście poprzez organizację zajęć „Mały 
Odkrywca”(w zakresie ułatwiających dalszą edukację i egzystencję w społeczeństwie). 
- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między dziećmi z miasta a dziećmi ze wsi 
- zwiększenie roli ojców w procesie edukacyjnym dzieci 

3. Tandemem do świetlanej przyszłości 
Celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych oraz świadomości i umiejętności 
społeczno-kulturalnych, a także wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wzmocnienie 
zdolności u 865 uczniów i uczennic (550K i 315M) szkół ogólnokształcących w Lęborku (LO nr1 
 i LO nr 2) do przyszłego zatrudnienia poprzez wprowadzenie programów rozwojowych 
wzmacniających atrakcyjność i podnoszących jakość oferty edukacyjnej do dnia 31.12.2014r.Cel 
ten zostanie zrealizowany poprzez organizację i przeprowadzenie bezpłatnie, dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych, pozaszkolnych i wyrównawczych i pozostałych przewidzianych działań 
projektowych. Wzrost zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 
informatycznymi oraz językami obcymi i polskim 90M i 160K uczniów i uczennic LO1 i LO2  
w Lęborku w latach 2012-14  poprzez wprowadzenie dodatkowych pozalekcyjnych kółek 
zainteresowań. Poprawienie dostępności (większa ilość zajęć) i efektywności (mała liczebność 
uczestników) kształcenia poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczo-
dydaktycznych dla uczniów 22 uczniów i 38 uczennic LO1 i LO2 w Lęborku z problemami  
w nauce w latach 2012-14. 

4. PI Droga do samodzielności  
Dostrzegając konieczność interwencji, w projekcie zaplanowano działania mające pobudzić 
usamodzielnianych do aktywności, przeciwdziałać biernemu pozostawaniu klientem pomocy 
społecznej poprzez wypracowanie kompleksowego programu nowych form i metod pracy i 
zastosowanie go w praktyce.  
Potrzeba INNOWACYJNEGO trójpłaszczyznowego oddziaływania w celu rozwiązania problemu 
w stosunku do obecnie stosowanej praktyki, co doprowadzi do zw. oferty oraz osiągnięcia 
efektywności podejmowanych działań:  
-szkoleń dla pracowników-nowoczesne metody pracy z klientem(w tym skuteczne motywowanie) 
-utworzenie biura mentoringu - wsparcie usamodzielnianych 
-zastosowanie zmodyfikowanych lub dotychczas niestosowanych przez PCPR instrumentów 
aktywnej integracji.  
Ww. działania przyczynią się do poprawy życia odb.-usamodzielnianych wychowanków, a także 
usprawnią system pomocy społecznej. Dotychczas stosowane wsparcie pozbawione było 
strategii uwzględniając różne formy i metody zwiększania aktywności społ. i zawodowej grup 
docelowych, co czyniło je umiarkowanie skutecznymi i efektywnymi 

5. Zielone światło dla edukacji – rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy 
Wicko 
Uczniowie zmagają się z typowymi barierami w dostępie do edukacji wynikającymi z faktu 
zamieszkania na terenie wiejskim, które z racji odległości od centrów edukacyjnych i kulturalnych 
oraz nie zamożności rodzin, mają utrudniony start edukacyjny w porównaniu z uczniami szkół 
miejskich. 



Sprawozdanie z realizacji Programu Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007-2015 

 

Referat Programów Pomocowych 13 

Celem głównym projektu jest podniesienie wyników nauczania uczniów Szkół Podstawowych  
i Gimnazjum, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych.  
Planowane działania to przede wszystkim bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. 

6. Szansa na lepszą przyszłość 
Podstawą realizacji projektu jest niska aktywizacja społeczna wśród kobiet i mężczyzn 
pozostająca bez pracy powyżej 12 m-cy. 
Celem projektu jest wszechstronne wsparcie, które pozwoli odbiorcom wyjść z trudnej sytuacji, 
znaleźć zatrudnienie oraz uniezależnić się od instytucji wspierających. Zadania: Warsztaty 
psychologiczne, aktywizacyjno- motywacyjne, szkolenia w zawodzie pracownik budowlany, 
opiekun domowy, kosmetyczka. 

7. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra 
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych 120 osób (60 
kobiet, 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy deklarują chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji 
(zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny) poprzez program formalnego ich potwierdzenia 
w formie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz wzmocnienie Powiatowego Centrum 
Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku. Projekt skierowany jest do osób 
dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, posiadających miejsce zamieszkania lub 
zatrudnienia na terenie powiatu lęborskiego w wieku 25-64 lata i/lub nieuczący się w wieku 18-24 
lata. 

8. Dobra kadra - europejska jakość III 
Celem projektu jest poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług 
świadczonych przez PUP osobom bezrobotnym powiatu lęborskiego poprzez kontynuację 
finansowania zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy oraz podniesienie 
kwalifikacji pracowników kluczowych poprzez objęcie ich szkoleniem. Cel ten przyczyni się do 
wzrostu aktywności zawodowej osób bezrobotnych  i zatrudnienia w regionie. Zapewnienie 
bezrobotnym, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwolnionym z przyczyn 
zakładu pracy oraz powracającym do kraju po pracy za granicą dostępu do podstawowych usług 
rynku pracy wymaga zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach, które są stale 
doskonalone. 

9. S.O.S  - Sznasa Odwaga Sukces 
Celem projektu „S.O.S jest zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową 58 osób  
(38 kobiet, 20 mężczyzn) bezrobotnych z powiatu lęborskiego będących w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie kompleksowego 
wsparcia. Grupę docelową w projekcie (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 
7.2.1) stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. pomorskiego oraz zarejestrowanych w PUP w Lęborku  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  
w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z poźn. 
zm.) m.in.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności. 

10. Wychodzę z cienia 
Celem głównym projektu pn. „Wychodzę z cienia” jest zwiększenie szans na podjęcie 
zatrudnienia przez 10 niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Lęborku, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn z powiatu lęborskiego ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zastosowanie kompleksowych działań 
aktywizujących w okresie do 31.01.2013 r. 
Celami szczegółowymi projektu, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego są: 
ograniczenie barier psychologicznych w podjęciu aktywności, zwiększenie motywacji do 
poszukiwania pracy, poznanie metod i technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabycie 
kompetencji kluczowych przez 6 kobiet i 4 mężczyzn, podniesienie, nabycie lub uaktualnienie 
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych przez 6 kobiet i 4 mężczyzn, zdobycie doświadczenia 
zawodowego i umiejętności praktycznych przez 6 kobiet i 4 mężczyzn, podniesienie mobilności 
przestrzennej przez 3 kobiety i 2 mężczyzn, efektywność zatrudnienia osób, które zakończą 
udział w projekcie – podjęcie zatrudnienia przez 2 kobiet i 2 mężczyzn. 
 

Projekty systemowe 
 

1. Wsparcie rozwoju intelektualnego uczniów klas I-III w Gminie Cewice 
Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III mających problemy z czytaniem i pisaniem 
prowadzącym bardzo często do dysleksji co wpływa na przebieg i efekt edukacji, który często 
zostaje zahamowany, ponadto ujęto również uczniów mających problem z matematyką oraz 
z wadami postawy. Projekt obejmuje także swym wsparciem dzieci szczególnie uzdolnione  
z nauk matematyczno - przyrodniczych oraz plastycznych.  
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Celem projektu jest wyrównanie poziomu wiedzy edukacyjnej słabszych uczniów i wyrównanie 
wad postawy wpłynie na poprawę wyników (ocen), akceptację klasy, poprawę samooceny ucznia. 
Stworzenie warunków rozwijania wybitnych uzdolnień wyrówna start dzieci wiejskich do szkół 
ponadpodstawowych na terenie kraju. Zatrze różnice rozwojowe pomiędzy wsią a dużymi 
aglomeracjami.  Wsparcie rozwoju skierowane będzie do 210 uczniów ( 104 dziewczynki i 106 
chłopców) klas I-III z 5 szkół w GC w roku szkolnym 2011/2012. Działania: doposażenie bazy 
edukacyjnej, zakup usług edukacyjnych(zajęcia dla dzieci mających  trudności z czytaniem  
i pisaniem w tym dysleksja, dla uczniów z problemami matematycznymi, z zaburzeniami mowy  
i postawy, rozwijanie zdolności matematyczno – przyrodniczych oraz plastycznych. 

2. Uczeń na 5+ - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Wicko 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu 
kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Wicko. 
Do celów szczegółowych projektu należą: 
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych 
funkcjonujących na terenie Gminy Wicko oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, 
zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi; 
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Wicko 
aktywizujących metod nauczania;; 
- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w trzech szkołach podstawowych Gminy Wicko; 
- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie 
edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Wicko oraz zintensyfikowanie współpracy 
i zaangażowania rodziców w życie szkoły. 
Projektem objęte będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie 
Wicko. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których 
zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania 
wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

3. Lepsze jutro 

Celem projektu pn. „Lepsze jutro” jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez 

zastosowanie działań aktywizujących 160 osobom bezrobotnym w tym 95 kobietom i 65 

mężczyznom zamieszkałym na terenie powiatu lęborskiego, a zwłaszcza znajdującym się w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

W 2011 roku zaplanowano zaktywizowanie uczestników projektu w ramach następujących 

działań: staże - 99 osób (67 kobiet, 32 mężczyzn), szkolenia – 16 osób (8 kobiet, 8 mężczyzn), 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) – 45 osób (20 kobiet, 25 

mężczyzn), zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub 

szkolenia – 30 osób (23 kobiet, 7 mężczyzn). 

Działaniami towarzyszącymi realizowanymi poza projektem są: usługi poradnictwa zawodowego i 

informacji zawodowej, usługi pośrednictwa pracy, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub 

Pracy), szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla osób ubiegających się o 

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

4. Brama perspektyw 

W roku 2011 działania projektowe skierowane są do łącznie 62 osób, w tym: 

- osób niepełnosprawnych - 34 osób, 

- młodzieży przebywającej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej - 8 osób, 

- usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki - 

12 osób, 

- młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych - 8 osób. 

W 2011 roku wsparcie udzielane uczestniczkom i uczestnikom projektu mające na celu 

aktywizację społeczno - zawodową przez wzrost kompetencji. 

5.  Pomocna dłoń 
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych  
6 kobiet i 4 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Cewice. Cele 
szczegółowe: •wzrost kompetencji życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

•rozwój form aktywnej integracji, •zwiększenie szans osób bezrobotnych, nieaktywnych 

zawodowo oraz pracujących (rolników) do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez 

uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. 
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W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) w formie 

kontraktu socjalnego. Będą to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze 

świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby bezrobotne, 

nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące (rolnicy) z terenu gminy Cewice. Beneficjenci 

Ostateczni zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie rekrutacji, która będzie 

miała na celu wybór uczestników spełniających wszystkie kryteria. Odbędzie się ona w okresie 

luty-marzec i będzie polegała na wcześniejszym ogłoszeniu naboru, następnie wypełnieniu przez 

zainteresowanych kart zgłoszeniowych i na końcu rozmowie kwalifikacyjnej. 

6. Osoba aktywna – osobą samodzielną 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 40 kobiet  

i 8 mężczyzn osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Lęborka.   

Cele szczegółowe to:  

- zdobycie lub aktualizacja kwalifikacji zawodowych, 

- zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy, 

- podniesienie samooceny i wiary w siebie, 

- podniesienie umiejętności wychowawczych, 

- przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny, 

- podniesienie u mężczyzn umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją. 

7. Koniec z bezrobociem – ruszamy do pracy 

Głównym celem projektu jest przeniesienie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z obszaru pozyskiwania różnego rodzaju zasiłków w obszar aktywności własnej 

poprzez rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Cele szczegółowe projektu to: poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, podniesienie kwalifikacji 

zawodowych, podniesienie świadomości w kwestii równości kobiet i mężczyzn, integracja ze 

społeczeństwem, wzrost mobilności zawodowej, poprawa sytuacji bytowej. Wsparciem objęto 12 

osób (6 kobiet; 6 mężczyzn). 

8. Razem łatwiej pokonamy trudności 

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione zagrożone 

wykluczeniem społecznym będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej w szczególności należące do 

jednej(lub kilku)z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na 

opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, osoby uzależnione od alkoholu lub innych 

środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego 

zakończenia, młodzież w wieku 15–25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym z terenu gminy 

Wicko i miasta Łeby. Wsparciem objęte zostanie otoczenie osób wykluczonych społecznie w tym 

osoby niepełnosprawne (w przypadku kontraktów socjalnych) oraz osoby zamieszkujące w 

środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programu aktywności lokalnej). 

Wsparciem objętych zostanie w ramach kontr. socjal. 36 os.(30k,6m) oraz w ramach PAL 36 os 

(21k,15m) -72 os.w tym 51k i 21m. 
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PODSUMOWANIE 
 
W poprzednich latach w ramach projektu „Płaszczyzna porozumienia – etap II” realizowanego 

przez Powiat Lęborski prowadzony był Monitoring i aktualizacja Programu na Rzecz Zatrudnienia  
i Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego. W 2010 r. w celu upowszechnienia PnRZiSSPL została 
wydana i rozpowszechniona publikacja w wersji mini razem z innymi materiałami promocyjnymi.  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Programu wyróżniono 4 priorytetowe obszary działania  
dla powiatu lęborskiego: 

1. Przedsiębiorczość – rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stworzenie warunków 
dla istniejącego potencjału gospodarczego oraz korzystnych warunków do dalszego rozwoju. 

2. Rynek pracy – aktywizacja osób bezrobotnych oraz rozwijanie kwalifikacji i umiejętności kadr.  
3. Edukacja – wysoka i odpowiadająca na zapotrzebowania rynku pracy edukacja.  
4. Integracja społeczna –  aktywne i spójne społeczeństwo. 

 
Aby monitorować sytuację Powiatu Lęborskiego w ww. obszarach, w 2008 roku Powiatowy 

Zespół Roboczy ds. EFS i POKL  wyznaczył  wskaźniki, które w dniu 10 września 2010 r. zostały 
doprecyzowane i zmienione tak, aby odpowiadały założeniom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Z dziewięciu projektów, które zostały wpisane do Programu w badanym okresie oraz zostały 
rekomendowane do dofinansowania, siedem obejmuje swoimi działaniami Priorytet III Edukacja. 
Dwa z pośród nich wpisują się w Priorytet IV Integracja Społeczna 
 

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie danych uzyskanych ze Starostwa 
Powiatowego w Lęborku. Dane o poszczególnych projektach uzyskano bezpośrednio od 
wnioskodawców lub pośrednio z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (listy 
rankingowe umieszczane na stronie internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu 
Społecznego). Korzystano również z informacji umieszczonych na stronach internetowych 
Projektodawców. 
 
 
Sporządziła: 

 
Michalina Makurat 
10.11.2011 r. 


