
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt  

pn. „Szansa na lepszą przyszłość” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 Podziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.11.2020r. 

Łączna wartość projektu wynosi 1 066 416,00 zł, z czego 906 466,00 zł stanowi wkład 

Funduszy Europejskich, a 159 950,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Radomsku 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej 

 i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego (powiatu radomszczańskiego) 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, korzystających z pomocy 

społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, będących 

klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w wieku 18 – 64 lata. 

Projekt zakłada objęcie wsparciem: 
 

 60 osób z niepełnosprawnością 

 36 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej 

W projekcie będą realizowane zadania mające na celu przywrócenie zdolności  

do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym  poprzez: 

1. Instrumenty aktywizacji społecznej: 
 

 wsparcie i pomoc pracownika socjalnego 
 

 poradnictwo psychologiczne oraz prawne, w tym: 

- psychologiczne - indywidualne 

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych 

- grupowe poradnictwo prawne i obywatelskie   
 

 treningi i kursy, w tym: 

- trening gospodarowania budżetem domowym 

- trening kulinarny 

- trening kompetencji rodzicielskich 

- treningu budowania wizerunku i relacji 

- kurs „Prawa jazdy kat B” 

- kurs  „Komputerowy o profilu ogólnym” 

- trening zdolności poznawczych i kreatywnego myślenia 
 



 
 

 grupy wsparcia, w tym dla: osób z niepełnosprawnością i usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej  
 

 grupowe zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne w formie wyjazdowej   
 

 psychoterapia 

 

2. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej, w tym: 
 

 korepetycje przedmiotowe 

 

3.  Instrumenty aktywizacji zawodowej, w tym: 
 

 grupowe zajęcia w ramach doradztwa zawodowego 
 

 indywidualne poradnictwo zawodowe 

 

Zakłada się ze rezultatem projektu będzie przywrócenie zdolności do prawidłowego 

wypełniania ról społecznych, wyrównania szans edukacyjnych, przygotowania 

uczestników do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, wyboru zawodu i dalszej 

drogi kształcenia. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku  

         mieszczącym się przy ul. Przedborskiej 39/41; 

            pok.  Nr 2 (parter) lub pokój Nr 9 (I piętro) 

REALIZATOR  PROJEKTU      Tel./fax 44/715 07 95 wew. 3;  kom: 518 152 006 


