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REALIZACJA DZIAŁAŃ W RAMACH VII 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” 24 uczestników kontynuuje
udział  m.in.  w  warsztaty  rozwoju  osobistego  rozwijających  samodzielność,  autoprezentację,  sprawne  komunikowanie  się,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, umiejętność zarządzania
domowym budżetem. Warsztaty wpłyną na zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości. Kontynuowane są
także zajęcia – warsztaty terapii uzależnień, dzięki którym mają możliwość rozmawiania o swoich problemach, uczuciach i emocjach,
wsparcie uzyskane podczas spotkań ułatwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umożliwi otwarcie się przed drugim człowiekiem
oraz na problemy drugiego człowieka, przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości Uczestników.

   Kontynuowany jest kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu - nabyte umiejętności pozwolą wykorzystywać komputer i
Internet w codziennym życiu do zaspokajania własnych potrzeb. W miesiącach lipiec i sierpień br. odbyły się zajęcia z animacji
lokalnej, polegającej na zaangażowaniu uczestników w życie kulturalne społeczności lokalnej. W ramach animacji zorganizowane
zostały dwa wyjazdy, podczas których uczestnicy poznali wartościowe sposoby spędzania czasu wolnego. Uczestnicy projektu mieli
możliwość zwiedzania : Wiesiółki, Sławkowa – Krzykawa, ruin zamku Rabsztyn i Smoleń, Pustyni Błędowskiej, zabytków Pilicy,
Ogrodzieńca, Góry Biruń, zamku w Siewierzu, Okiennik Wielki, Morsko, Mirów, zamku w Bobolicach, Leśniowa, Złotego Potoka
(Diabelskie Mosty, Skała z Krzyżem, Źródła Zygmunta, Pstrągarnia, Brama Twardowskiego), pałacu Raczyńskich.

   Dnia 16 lipca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym EDDU
Danuta Dudka z siedzibą w Katowicach – wykonawcą wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych na
realizację części działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie dla 9 uczestników projektu
kursów zawodowych, takich jak : Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń sklepowych + książeczka do celów
sanitarno-epidemiologicznych - 2 osoby, Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG + książeczka sanitarno -
epidemiologiczna - 2 osoby, Florystyka - 3 osoby, Operator koparko ładowarki 1 osoba, Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) - 1
osoba.

   W m-cu lipcu br. trzech uczestników rozpoczęło udział w kursie zawodowym Florystyka, natomiast w m-cu wrześniu br. planowane
jest rozpoczęcie kursu Operator koparko ładowarki i kursu Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC). Dzięki kursom zawodowym
uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
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