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•Aktywizacja społeczno-zawodowa  
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Cel ogólny 1 

•Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
 i aktywizacja lokalnego rynku pracy 
 

Cel ogólny 2 

• Rewitalizacja społeczna i poprawa jakości 
kapitału społecznego Cel ogólny 3 



CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
1.1. Wzrost aktywności społecznej grup zdefaworyzowanych kreowany 

oddolnie 
  
1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym  
  
1.3. Wsparcie rozwoju inicjatyw w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej  
i animacji społecznej 

  
1.4. Budowanie programów  integracji  i reintegracji  na rzecz  

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup 
wykluczonych 

  
 



DZIAŁANIA 
1.1. Inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym kreowane oddolnie 
1.2 . Poradnictwo specjalistyczne oraz programy wsparcia dla 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
1.3. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej zmierzające do 

zwiększenia poziomu zatrudnienia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

1.4. Programy animacji społecznej 
1.5. Programy integracji i reintegracji na rzecz  środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz grup 
wykluczonych 

  
 



CELE SZCZEGÓŁOWE 
 
2.1. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz grup 

w trudnej sytuacji na rynku pracy 
  
2.2. Wzmocnienie potencjału sektora organizacji pozarządowych na 

rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy 
 
2.3. Poprawa spójności programów szkoleń  

i edukacji osób bezrobotnych z potrzebami rynku pracy  
 
2.4 Wzrost wykorzystania potencjału turystycznego, kulturowego i 

przyrodniczego w celu zrównoważonego rozwoju obszaru objętego 
działaniem LGD 

 



DZIAŁANIA 
 
2.1. Programy aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych 

  i pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy 
2.2. Partnerstwa i powiązania międzysektorowe na rzecz ograniczenia 

zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego 
2.3. Programy budowania potencjału instytucjonalnego organizacji 

pozarządowych 
2.4. Tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej 
2.5. Programy szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem 
2.6 Inicjatywy na rzecz zwiększenia wykorzystania potencjału 

turystycznego, przyrodniczego i kulturowego obszaru jako celu 
rozwojowego prowadzącego do inkluzji społecznej grup 
zagrożonych wykluczeniem 

 



CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

3.1. Wzmocnienie integracji wielopokoleniowej i  wzrost uczestnictwa  
w życiu społeczności lokalnej 

  

3.2. Budowanie partnerstw lokalnych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszaru 

 

 



DZIAŁANIA 

3.1. Programy aktywizacji  i integracji społecznej skierowane na 
wzrost uczestnictwa w życiu społecznym poszczególnych grup 
społecznych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem 

 

3.2. Działania promocyjne, informacyjne, szkoleniowe 
 i animacyjne mające na celu aktywizację i włączenie 
mieszkańców we wdrażanie LSR oraz budowanie pozytywnego 
wizerunku LGD 

 

3.3.Budowanie sieci współpracy i programów partnerskich 

  

 



Dziękuję za uwagę 


