
          

      

Aktualności w projekcie

Listopad – grudzień 2018 roku 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne 

W miesiącu listopadzie i grudniu uczestnicy kontynuuowali swój udział w projekcie mi.in biorąc
udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym. 

Zajęcia  mają  na  celu  podniesienie  kompetencji  życiowych  i  umiejętności  społeczno-
zawodowych  umożliwiających  uczestnikom  docelowo  powrót  do  życia  społecznego,  w  tym
powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

Podczas  spotkań  w formie  dyskusji  specjaliści  poznają  problemy uczestników  i  szukają  ich
rozwiązań, udzielają pomocy w samodzielnym podejmowaniu decyzji,  podejmują działania w
celu  stymulowaniu  zainteresowania  życiem  społecznym  uczestników,  pobudzania  ich
aktywności, podnoszenia motywacji, asertywności i poprawy samooceny.

Celem  doradztwa  zawodowego  jest  podniesienie   kompetencji   i   umiejętności   społeczno
zawodowych  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. 

Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej 

Uczestnicy projektu brali 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.

Praca socjalna

Realizowane  było  na  bieżąco   wsparcie   ze   strony  pracownika   socjalnego   w  zakresie
prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. W   ramach   pracy   socjalnej   pracownik   socjalny
utrzymywał    stały  kontakt  z  uczestnikami  projektu,  m.in.  udzielając  wsparcia   w  celu
prawidłowego realizowania zaplanowanej ścieżki reintegracji

Sfinansowanie  kosztów  nauki  na  poziomie  wyższym  oraz  pomoc  finansową  dla  rodzin
zastępczych

Jedna uczestniczka projektu otrzymała pomoc w  postaci sfinansowania  kosztów  nauki  na
poziomie wyższym.



          

Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie 

Wybór wykonawców na usługi szkoleniowe

W  tym  okresie  przeprowadzono  procedurę  wyboru  wykonawców  na  realizację  kursów
zawodowych z certyfikacją dla uczestników projektu zgodne z diagnozą potrzeb uczestników, w
następujących zawodach:

Barman

Krawiec 

Pomoc kuchenna 

Obsługa wózka widłowego  

Wybrani  wykonawcy przeprowadzą  usługi  szkoleniowe zgodnie  z  opracowanym programem
szkoleniowym,  zakończone  uzyskaniem  certyfikatu  potwierdzającego  nabycie  umiejętności
zawodowych przez uczestników projektu.

Planowany termin realizacji kursów zawodowych: 1 kwartał 2019 rroku.

Monitoring i promocja 

Kontynuowane były działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników
w  projekcie  oraz  monitoring  działań  projektowych  w  celu  zachowania  prawidłowości
całościowej realizacji projektu.

Ponadto  upowszechnialiśmy  informację  i  promowaliśmy  projekt  za  pomocą  portali
społecznościowych i istrony intermetowej.


