
Podsumowanie I etapu projektu „Aktywni Razem”

W dniu  31.03.2018 roku zakończyła  się  realizacja  I  edycji  projektu  pn.:  ”Aktywni Razem"

współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu

Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1

Aktywna integracja  

Projektem objętych zostało 72 osoby w tym 49 kobiet i 23 mężczyzn w wieku aktywności

zawodowej,  zagrożonych  wykluczeniem społecznym i  zawodowym,  korzystających  z  pomocy

społecznej.  Aktualne  orzeczenie  o  stopniu  o niepełnosprawności  ze  wskazaniem do  podjęcia

pracy lekkiej lub pracy w warunkach chronionych posiadały 29 osoby. 

W zależności  od indywidualnych potrzeb,  predyspozycji,  posiadanych kwalifikacji  oraz

planów  związanych  z  karierą  zawodową,  uczestnikom  zaoferowano  i  dostosowano  pomoc  i

wsparcie  z  zakresu  aktywizacji  społecznej,  zdrowotnej,  edukacyjnej  i  zawodowej,  przy

uwzględnieniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu uczestnicy  skorzystali z następujących form wsparcia:

 Warsztaty grupowe „Trening umiejętności społecznych”-  67 osób,

 Grupa Samopomocowa - 40 osób,

 Warsztaty poprawy wizerunku -  58 osób,

 Warsztaty grupowe z doradcą zawodowym – 36 osób

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne - 62 osób,

 Indywidualne poradnictwo prawne - 58 osób,

 Indywidualne poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych – 23 osoby,

 Zajęcia  ruchowe  usprawniające  psychoruchowo  osoby  niepełnosprawne  (Joga,

Rehabilitacja) – 22 osoby

 Staże  zawodowe –  35  osób  zostało  skierowanych  na  płatny  staż  dostosowany  do

wykształcenia, kwalifikacji, zainteresowań oraz oczekiwań uczestników projektu.

 Zajęcia szkolne wg indywidualnych potrzeb - 4 osoby

 kursy zawodowe -  20 osób zostało skierowanych na kurs wg poniższej specyfikacji:

- Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej –  9 osób

- Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - 6 osób

- Kurs uprawnienia elektryczne do 1Kv – 5 osób

 pomoc finansowa w formie zasiłków celowych lub celowych specjalnych.

Wszystkie  działania  realizowane  były  rzetelnie  i  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w

kontraktach socjalnych.

Projekt „Aktywni razem” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie

społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja


