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REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH VI EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt systemowy „Aktywność to szansa na przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Priorytetu  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Działania  7.1  Rozwój  i
upowszechnienie aktywnej  integracji,  Poddziałania  7.1.1 Rozwój  i  upowszechnianie aktywnej  integracji  przez ośrodki  pomocy
społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach zadania ”Aktywna integracja” w październiku br. zakończono zgodnie z harmonogramem zajęcia arteterapii (w tym
muzykoterapia i  zajęcia  artystyczno –  edukacyjne),  które były  nastawione na poprawę funkcjonowania osób z  różnorodnymi
problemami natury  emocjonalnej,  fizyczne,  umysłowej  oraz  poprawę kondycji  psychicznej  uczestników z  wykorzystaniem ich
twórczości własnej.

24 uczestników nadal kontynuuje udział m.in. w treningu kompetencji społecznych - rozwijającym asertywność, autoprezentację,
sprawne  komunikowanie  się  oraz  zajęcia  grupy  wsparcia,  dzięki  której  mają  możliwość  rozmawiania  o  swoich  problemach,
uczuciach i emocjach. Wsparcie uzyskane podczas spotkań ułatwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umożliwi to otwarcie się
przed  drugim  człowiekiem  oraz  na  problemy  drugiego  człowieka,  przyczyni  się  do  zwiększenia  poczucia  własnej  wartości
Uczestników. Osoby mające problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
otrzymują wsparcie asystenta rodziny, który pracuje z całymi rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Celem asysty rodzinnej jest
poprawa  jakości  życia,  usamodzielnienie,  adaptacja  do  lokalnego  środowiska  społecznego,  podwyższenie  umiejętności
wychowawczych i psychospołecznych.

Ponadto w październiku br. bezrobotni uczestnicy rozpoczęli udział w kursach zawodowych, dostosowanych do indywidualnych
predyspozycji i potrzeb, dzięki którym uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Rozpoczęły się takie kursy jak
:  Sprzedawca,  obsługa kas  fiskalnych i  urządzeń sklepowych + książeczka Sanepid,  Operator  wózka widłowego,  Florystyka,
Sprzątaczka, Ochrony osób i mienia I stopnia.

Koordynator Projektu
Kajetana Stawicka
OPS Siewierz
 



Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


