
 
 

Projekt „SPINACZ
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

 

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp z o.o.

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie

dedykowanym osobom wychodzącym z uzależnienia. 
Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej i zawodowejosób 

niezatrudnionych i utrwalenie abstynencji.
Projekt będzie realizowany w okresie  od: 01

1. Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która:

 zamieszkuje województwo dolnośląskie
 zakończyła lub uczestniczy w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa 

Odwykowego lub realizuje program terapeutyczny w Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej; 

 jest osobą niezatrudnioną (bezrobotną lub bierną zawodowo).
 

2. Z czego skorzysta uczestnik projektu?

Każdy uczestnik projektu skorzysta 

 stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie;
 indywidualna i grupowa  terapia oraz grupowe wyjazdowe warsztaty 

psychospołeczne 
 poradnictwo specjalistyczne(prawne, finansowe, psychologiczne, rodzinne, 

zawodowe itp.);
 kursy/szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie 

uprawnień zawodowych 
( w okresie szkoleń wypłacamy

 kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji(np. komputerowe, 
językowe, prawa jazdy);

 udział w 3 miesięcznych, płatnych stażach zawodowych;
 wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia 
 zwrot kosztów dojazdu; (do wybranych zadań)

SPINACZ KONTYNUACJA” jest współfinansowany przez Unię Europejsk
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp z o.o.

wraz z Partnerem Fundacją Raduga 

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie

 SPINACZ KONTYNUACJA  
dedykowanym osobom wychodzącym z uzależnienia. 

Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej i zawodowejosób 
niezatrudnionych i utrwalenie abstynencji. 

Projekt będzie realizowany w okresie  od: 01-11-2019 do: 31

Kto może wziąć udział w projekcie? 

W projekcie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, która: 

zamieszkuje województwo dolnośląskie 
zakończyła lub uczestniczy w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa 
Odwykowego lub realizuje program terapeutyczny w Zakładzie Opieki 

 
iezatrudnioną (bezrobotną lub bierną zawodowo).

Z czego skorzysta uczestnik projektu? 

Każdy uczestnik projektu skorzysta bezpłatnie z wybranych, następujących usług:

stałe wsparcie specjalistów w czasie udziału w projekcie; 
indywidualna i grupowa  terapia oraz grupowe wyjazdowe warsztaty 
psychospołeczne  
poradnictwo specjalistyczne(prawne, finansowe, psychologiczne, rodzinne, 
zawodowe itp.); 
kursy/szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie 
uprawnień zawodowych zgodnych z  preferencjami i potrzebami uczestnika 
( w okresie szkoleń wypłacamy 
kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji(np. komputerowe, 
językowe, prawa jazdy); 
udział w 3 miesięcznych, płatnych stażach zawodowych; 
wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

zwrot kosztów dojazdu; (do wybranych zadań) 

przez Unię Europejską w ramach 
2014-2020 

 

Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR Sp z o.o. 

zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie 

dedykowanym osobom wychodzącym z uzależnienia.  
Jego celem jest wsparcie aktywności społecznej i zawodowejosób 

 
2019 do: 31-10-2021 

zakończyła lub uczestniczy w psychoterapii w Zakładzie Lecznictwa 
Odwykowego lub realizuje program terapeutyczny w Zakładzie Opieki 

iezatrudnioną (bezrobotną lub bierną zawodowo). 

z wybranych, następujących usług: 

 
indywidualna i grupowa  terapia oraz grupowe wyjazdowe warsztaty 

poradnictwo specjalistyczne(prawne, finansowe, psychologiczne, rodzinne, 

kursy/szkolenia zawodowe, kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie 
zgodnych z  preferencjami i potrzebami uczestnika 

kursy/szkolenia podnoszące poziom kompetencji(np. komputerowe, 

 
(pośrednictwo pracy). 



 
 

Projekt „SPINACZ KONTYNUACJA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 

 

 niezbędne materiały dydaktyczne i piśmiennicze; 
 catering (przy wybranych zajęciach) 

 
3. Jak zgłosić chęć udziału w projekcie? 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z 
personelem projektu w dogodnej formie: 

 telefonicznego: 
Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju w Kamiennej Górze 

 75 742 37 57 
 

 osobistego w biurze projektu: 
Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju CEDR sp z o.o.   

ul. Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra, 
 w godz. Od 8 do 16 

 
PROJEKT JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. REALIZATOR 

UMOŻLIWI KAŻDEJ OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ PEŁNY UDZIAŁ WE WSZYSTKICH 
FORMACH WSPARCIA W PROJEKCIE 

 

 


