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KONTYNUACJA REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"

    W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu kontynuuje realizację projektu systemowego "Aktywność to szansa na
przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem  głównym  projektu  jest  poprawa  jakości  życia  osób  zagrożonych  marginalizacją  poprzez  zwiększenie  ich  potencjału
społeczno-zawodowego.

Cele szczegółowe projektu to:

nabycie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, zwiększenie samodzielności i zaradności■

zwiększenie udziału w życiu społecznym■

zwiększenie samooceny, wiary we własne możliwości oraz poprawa kondycji psychicznej■

zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy osób mających możliwość podjęcia■

zatrudnienia
nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia■

 

Projekt jest skierowany do klientów OPS-u korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu
bezrobocia, niepełnosprawności, nadużywania alkoholu. W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

Wszyscy Uczestnicy wezmą udział w:

animacji lokalnej która polegać będzie na zaangażowaniu Uczestników w życie kulturalne społeczności lokalnej. W ramach■

animacji zorganizowane zostaną 2 wyjazdy podczas których uczestnicy poznają wartościowe sposoby spędzania czasu wolnego.
kursie podstawowej obsługi komputera i Internetu- nabyte umiejętności pozwolą Uczestnikom wykorzystywać komputer i Internet■

w codziennym życiu do zaspokajania własnych potrzeb.
arteterapii: w tym:■

a)muzykoterapii-mającej na celu poprawę funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub
umysłowej,
b)zajęciach artystyczno-edukacyjnych, nastawionych na poprawę kondycji psychicznej Uczestników z wykorzystaniem ich
twórczości własnej (np. zajęcia fotografii, florystyki, szydełkowania)
treningu kompetencji społecznych rozwijającym asertywność, autoprezentację, sprawne komunikowanie się.■

Dodatkowo:

dla osób mających problem z nadużywaniem alkoholu prowadzona będzie grupa wsparcia która umożliwi Uczestnikom■

rozmawianie o swoich problemach, uczuciach i emocjach, ułatwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach, umożliwi otwarcie się
przed drugim człowiekiem oraz na problemy drugiego człowieka.
1 osoba rozpocznie naukę w szkole w celu uzupełnienia wykształcenia.■

dla osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia zorganizowane zostaną indywidualne spotkania z Liderem KIS, który■

zdiagnozuje ich predyspozycje zawodowe, pomoże w wyborze kursów zawodowych. Celem spotkań będzie nauczenie uczestników
swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz sporządzania dok. aplikacyjnych.
osoby wytypowane przez Lidera KIS i chętne do podwyższenia kwalifikacji zawodowych będą miały możliwość odbycia kursu■

zawodowego, które zostaną dobrane do ich indywidualnych predyspozycji. Będą one miały na celu podniesienie, zmianę
kompetencji zawodowych.
dla osób, u których zdiagnozowana zostanie potrzeba zorganizowana zostanie indywidualna asysta rodzinna w miejscu■

zamieszkania. Celem asysty będzie poprawa jakości życia, usamodzielnienie, adaptacja do lokalnego środowiska społecznego,
podwyższenie umiejętności wychowawczych i psychospołecznych.
osoby, u których zdiagnozowana zostanie potrzeba otrzymają wsparcie wizażysty. Osoby te otrzymają vouchery do■

indywidualnego wykorzystania celem poprawy własnego wizerunku, podwyższenia samooceny (kobiety).
 

W czasie trwania zajęć dla Uczestników, którzy nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom w ramach projektu zostanie zapewniona
taka opieka (jedynie nie  podczas kursów zawodowych).  ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie  finansowe w formie
zasiłków celowych, które będą stanowić wkład własny do projektu.
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