
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

PODRÓŻ DO DOMU - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz 

ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji 

 
Źródło finansowania:  
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne  

Działania:  9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 
Poddziałania:  9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF 

 
Cel projektu:  
 
Celem projektu jest zwiększenie ilości i jakości usług wsparcia instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
dla podniesienia kompetencji społecznych i/lub zawodowych 50 podopiecznych Wrocławskiego 
Centrum Opieki i Wychowania, w okresie od 01.09.2018 do 31.01.2020 

 
Działania w projekcie: 

 Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym realizowane w celu usamodzielnienia 
podopiecznych WCOW w wieku 15+  m.in. mentoring, poradnictwo psychospołeczne w 

zakresie integracji i budowania partnerstwa oraz treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych w formule stacjonarnej i wyjazdowej; 

 Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym realizowane w celu nabycia i/lub 

wzmocnienia kompetencji społecznych podopiecznych WCOW w wieku 15- m.in. mentoring, 
 zajęcia o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem sztuk teatralnych i sztuk 

plastycznych oraz poradnictwo psychospołeczne w zakresie integracji i budowania 
partnerstwa. Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej i wyjazdowej; 

 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowane w celu usamodzielnienia 
podopiecznych WCOW w wieku 15+ m.in. indywidualne poradnictwo zawodowe, warsztaty 

motywacyjne i aktywizacyjne do podjęcia pracy, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa oraz 
warsztaty z zakresu przedsiębiorczości; 

 
Grupa docelowa: 
Wsparciem zostanie objętych 50 podopiecznych (21 K i 29 M) WCOW we Wrocławiu 
 

Wnioskodawca: 
Gmina Wrocław 

 
Realizator projektu: 
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu 
 
Środki finansowe, wysokość dofinansowania: 

 Całkowita wartość projektu: 332 867,50 zł 

 Kwota dofinansowania: 316 224,12 zł 

 Wkład własny: 16 643,38 zł 
 
Termin realizacji: 

 Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2018 

 Termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2020 

 
 
Adres Biura Projektu: 

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania 
51-169 Wrocław ul. Lekcyjna 29 
adres e-mail: sekretariat@wcow.pl, tel. 71 784 47 01 

mailto:sekretariat@wcow.pl

