
 
             
 

       

 

 

 

Aktualności w projekcie – kwiecień 2019  

 

W miesiącu kwietniu zrealizowano następujące formy wsparcia. 

Szkolenia zawodowe  

Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników nowej lub uzupełnienie posiadanej wiedzy i 

umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku pracy. W kwietniu 

zorganizowano dla uczestników projektu 2 szkolenia zawodowe: 

1. Kurs kosmetyczny – podstawy stylizacji paznokci metodą żelową 

2. Kasa fiskalna z terminalem płatniczym 

Szkolenia odbywają się w formie zajęć praktycznych oraz teoretycznych zgodnie z opracowanym 

programem szkolenia. Zajęcia odbywają się w dostosowanych do tego celu miejscach, a uczestnicy 

mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Ponadto uczestnicy szkoleń w każdym 

dniu zajęć mają zapewniony poczęstunek i dwudaniowy obiad. Na zakończenie szkolenia uczestnicy 

otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie nowych umiejętności.  

Doradztwo zawodowe 

W miesiącu kwietniu uczestnicy brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem  

i doradcą zawodowym. Podczas spotkań specjaliści poznają problemy uczestników i szukają ich 

rozwiązań. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznozawodowych 

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację 

zawodową. Spotkania odbywają się w siedzibie PCPR w Gryficach, w godzinach indywidualnie 

ustalonych z każdym uczestnikiem. 

Praca socjalna  

W ramach pracy socjalnej realizowane było bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego  

w zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny utrzymywał stały kontakt  

z uczestnikami projektu, m.in. udzielając wsparcia w celu prawidłowego realizowania zaplanowanej 

ścieżki reintegracji oraz przeprowadzał wywiady środowiskowe.  

Wsparcie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielali wsparcia wobec osób usamodzielnianych oraz 

podopiecznych pozostających w pieczy zastępczej - uczestników projektu. Ponadto niepełnosprawni 

uczestnicy projektu uzyskali na bieżąco wsparcie ze strony doradcy ds. osób niepełnosprawnych w 

zakresie pełnego dostępu do udziału w projekcie. 

 

Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  

Uczestnicy projektu kontynuowali udział w zajęciach CIS. Celem udziału w CIS jest integracja 

społeczna i zawodowa osób, w ramach realizowanego programu zatrudnienia socjalnego. Program 

realizowany jest w formie zajęć edukacyjno – wychowawczych i konsultacji indywidualnych oraz 

szkoleń i praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów m.in.: psychologa, 

pracownika socjalnego, terapeutę, pedagoga, doradców zawodowych.  

 



 

 

Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym  

1 uczestniczka projektu otrzymała pomoc w postaci sfinansowania kosztów nauki na poziomie 

wyższym.  

 


