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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 ukończyło warsztaty rozwoju osobistego rozwijające samodzielność, autoprezentację,
sprawne komunikowanie się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, umiejętność
zarządzania domowym budżetem. Warsztaty wpłynęły na zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości.

W miesiącu lutym br. dwóch uczestników ukończyło kurs zawodowy Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń sklepowych +
książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Ponadto w miesiącu lutym br. dwóch uczestników rozpoczęło udział w kursie zawodowym
Magazynier z obsługą wózka widłowego i wymianą butli LPG + książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dzięki kursom zawodowym
uczestnicy będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W miesiacu marcu br. zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na organizację I przeprowadzenie Warsztatów artytstycznych z wykonywania
biżuterii z elementami decoupage. Dnia 30 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu podpisał umowę z wykonawcą Panem Jakubem
Błaszczykiem  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Centrum  Szkoleń  Wielozawodowych  „Delta”  Pracownia  Badań
Psychologicznych „Delta” Jakub Błaszczyk ul. Kilińskiego 57, 27-400 Ostrowiec Św. Pierwsze zajęcia z Warsztatów artystycznych rozpoczęły się
już 14 kwietnia br.  Warsztaty te wpłyną na rozwój zainteresowań, wyobraźni i  umiejętności manualnych uczestników projektu, poznanie
sposobów na zorganizowanie czasu wolnego i zarobkowanie, nabycie/rozwój praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia biżuterii oraz
podstaw techniki decoupage na różnych przedmiotach (np. pudełka, kuferki, deski, butelki, ozdoby świąteczne, bombki), integrację społeczną,
zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne możliwości.
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