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Aktualności w projekcie – maj 2018  

 

Szkolenia zawodowe 

W maju 2 uczestników projektu wzięło udział, w ostatnim już w tej edycji projektu kursie 

zawodowym w zawodzie „Stolarz’. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy podeszli do egzaminu 

zewnętrznego w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

 

Zajęcia w ramach kursu obejmują zarówno część teoretyczną jak praktyczną. Każde szkolenie 

zakończone jest egzaminem w celu uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

Szkolenia mają na celu nabycie przez uczestników nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

oraz umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.   

 

W trakcie szkoleń uczestnicy mają zapewniony poczęstunek i catering dostarczany bezpośrednio do 

miejsca odbywania szkolenia. 

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, 

W maju 30 uczestników projektu wzięło udział w treningach  kompetencji i umiejętności społecznych 

realizowanych w formie warsztatowej  w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych. 

W ramach treningów przeprowadzono jednodniowe warsztaty stacjonarne (Gryfice) i dwudniowe 

treningi wyjazdowe. 

Grupa 15 osób niepełnosprawnych i 5 osób usamodzielnianych wzięło udział łącznie w 3 warsztatach, 

w ramach, których zrealizowano zajęcia w zakresie :  

Treningi (dwa) dla osób niepełnosprawnych:  

„Efektywna komunikacja”  

„Motywacja i skuteczna realizacja celów”  

Trening dla osób usamodzielnianych:  

„Warsztaty rozwoju osobistego” 

Natomiast w ramach treningów wyjazdowych 10 osób pozostających w pieczy zastępczej wzięło 

udział w 2 dwudniowych treningach zorganizowanych w Szczecinie i Darłowie.  

Podczas dwudniowych warsztatów młodzież wzięła udział w zajęciach w zakresie rozwoju 

następujących umiejętności:  

1. „Samopoznanie – Autoprezentacja; Komunikacja interpersonalna”   

2. „Asertywność; radzenie sobie ze stresem” 
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W ramach treningów poza zajęciami warsztatowymi, młodzież wzięła udział w zajęciach integracyjno 

– rekreacyjnych polegających na organizacji czasu wolnego poprzez korzystanie z atrakcji 

znajdujących się na terenie obiektu oraz miejsca pobytu. 

Warsztaty prowadzone były z zastosowaniem metod pracy jak np.: wykład, dyskusja, ćwiczenia 

grupowe i indywidualne, praca w parach, prezentacja trenerska. 

 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne  

Uczestnicy projektu kontynuowali spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – w tym 

przypadku również w formie spotkań grupowych - prowadzonych  w siedzibie PCPR w Gryficach.   

 

Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  

Maj był kolejnym miesiącem, w którym uczestnicy projektu kontynuowali udział w zajęciach 

integracji społeczno – zawodowej realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. W 

trakcie zajęć uczestnicy realizują program zatrudnienia socjalnego m.in. przez udział w zajęciach 

praktycznej nauki zawodu. 

 

Praca socjalna 

Pracownik socjalny utrzymywał bieżący kontakt z uczestnikami projektu, w ramach którego udzielane 

jest wsparcie osobom w celu prawidłowego realizowania zaplanowanej ścieżki wsparcia. 

 

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

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

wyższym oraz 5 uczestników otrzymywało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin 

zastępczych, w których podopieczni są uczestnikami projektu mogło liczyć na pomoc finansową. 

 

Bezpłatne usługi pośrednictwa pracy realizowane przez PUP w Gryficach 

Kolejni uczestnicy wskazani przez Realizatora uzyskało wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gryficach, w postaci bezpłatnej usługi pośrednictwa pracy. 

 

Wsparcie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach działań projektowych realizowali wsparcie 

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. 

  

 

 



 

 

Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie  

 

Monitoring i promocja  

Kontynuowane są 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 plakatów i ulotek oraz 

mediów społecznościowych.  

 

„Impreza integracyjna” – wyłonienie wykonawcy 

Wyłoniono wykonawcę na zorganizowanie  imprezy plenerowej pn. „Impreza integracyjna – 

„Aktywnie w przyszłość” dla beneficjentów projektu „Aktywnie w przyszłość” i mieszkańców 

powiatu gryfickiego, planowanej w dniu 02.06.2018r. 

Celem organizacji wydarzenia jest wzrost świadomości i tolerancji wobec zjawiska wykluczenia 

społecznego, promowanie włączenia społecznego, oraz walka z wszelką dyskryminacją. Wydarzenie 

jest miejscem spotkania mieszkańców powiatu gryfickiego . 

Uczestnicy imprezy integracyjnej to  beneficjenci projektu „Aktywnie w przyszłość” ok. 40 os.,            

w tym osoby niepełnosprawne, osoby z ich otoczenia oraz mieszkańcy powiatu gryfickiego - łącznie 

ok 250 os. 


