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Menu główne      
 
 
Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa z Zduńskowolskim WOPR” jest realizowany przez Zduńskowolskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w partnerstwie z La Soleil Monika Piecuch w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 

roku. 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa łódzkiego (tj. osoby 
uczące się/pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 
w wieku od 18 roku życia, w tym w szczególności do osób, które ukończyły szkołę podstawową lub średnią i nie posiadają 
żadnego zawodu oraz nie mają możliwości dalszej edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje do 
wykonywania zawodu ratownika wodnego oraz możliwość odbycia stażu i podjęcia pracy w zawodzie ratownika wodnego.  

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
z obszaru województwa łódzkiego, poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej 
na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb ukierunkowanych na podniesieniu kwalifikacji zawodowej, 
poszerzenie wiedzy i umiejętności, w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia. 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 204 314,69 zł. 

Aktualności  

Rekrutacja  

Od 01.04.2021 roku do 30.04.2021 roku będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Atkywizacja społeczno – zawodowa z 
Zduńskowolskim WOPR”. 

Szczegóły dotyczące pierwszej tury znajdują się w zakładce REKRUTACJA. 

 
O projekcie 
 
Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa z Zduńskowolskim WOPR” jest realizowany przez Zduńskowolskie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w partnerstwie z La Soleil Monika Piecuch w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 

roku. 

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa łódzkiego (tj. osoby 
uczące się/pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 
w wieku od 18 roku życia, w tym w szczególności do osób, które ukończyły szkołę podstawową lub średnią i nie posiadają 
żadnego zawodu oraz nie mają możliwości dalszej edukacji. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zdobędą kwalifikacje do 
wykonywania zawodu ratownika wodnego oraz możliwość odbycia stażu i podjęcia pracy w zawodzie ratownika wodnego.  

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
z obszaru województwa łódzkiego, poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej 
na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb ukierunkowanych na podniesieniu kwalifikacji zawodowej, 
poszerzenie wiedzy i umiejętności, w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia. 



Projekt zakłada realizację: 

− indywidualnych spotkań w ramach opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) dla 80 Uczestników/czek 
Projektu; 

− pośrednictwa pracy; 
− kursów: Ratownik Wodny + Kurs Pierwszej Pomocy + Sternik Motorowodny; 
− 3 miesięcznych staży dla 40 Uczestników/czek Projektu 
− usługi Wsparcia Osób Uczestniczących - Animator Społeczny oraz Psycholog.  

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 5 
osób z niepełnosprawnością.  

Zakładane rezultaty: 

− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu, 
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
− Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  

Efektem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i tym samym poprawa ich sytuacji społecznej, zawodowej oraz finansowej.  

Wartości Projektu: 1 338 127,44 zł 

 
Rekrutacja 
 

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacją. 
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty i ciągły zgodnie z regulaminem rekrutacji, który znajduje się poniżej 
(możliwość pobrania i zapoznania się z ww. regulaminem).  
 
Kryteria rekrutacji: 

ETAP I – złożenie w biurze projektu (osobiście, pocztą, e-mail, on-line) formularza zgłoszeniowego wraz  z załącznikami, 
oświadczeniami, zaświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunku przynależności do Grupy Docelowej – 
dokumentacja do pobrania poniżej. 
ETAP II – weryfikacja możliwości formalnej udzielenia wsparcia, tj. przynależność do Grupy Docelowej. 
ETAP III – sprawdzian wstępny weryfikujący umiejętności pływackie - 4 próby: 
a) przepłynięcie dystansu 200m w czasie poniżej 5'', 
b) utrzymanie się w poziomie pionowej na głębokiej wodzie na ramionach w czasie 1'', 
c) utrzymanie się w poziomie pionowej na głębokiej wodzie na nogach w czasie 1'', 
d) utrzymanie się w poziomie pionowej na głębokiej wodzie na ramionach i nogach w czasie 1''.  

ETAP IV – test motywacji do udziału w projekcie i aktywizacji zawodowej, 
ETAP V – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej (KP, asystent) i sporządzenie protokołu z uzasadnieniem zakwalifikowanych 
osób oraz tych, którzy nie dostali się do projektu.  
ETAP VI – ogłoszenie wyników (zamieszczenie list zakwalifikowanych i rezerwowych na str.www projektu oraz na FB). 
 

Dokumenty do pobrania: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- i tu link do pobrania 

REGULAMIN REKRUTACJI- - i tu link do pobrania 



 

 
Kontakt 
 
ZDUŃSKOWOLSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE  
ul. Srebrna 1 
98 – 220 Zduńska Wola 
 
 
Koordynator Projektu: 
 
Paulina Suchowiecka 
tel.: 513-601-889 
e – mail: biuro@kurs-ratownika.pl 
 
 


