
 
             
 

       

 

 

 

Aktualności w projekcie – maj 2019  

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – dla grupy osób niepełnosprawnych 

usamodzielnianych. 

Osoby niepełnosprawne i usamodzielniane wzięły udział w jednodniowych warsztatów, 

których celem było zwiększenie umiejętności osobistych i społecznych oraz motywacji do aktywnego 

poszukiwania i utrzymania pracy oraz kształtowanie aktywnej postawy w życiu. Warsztaty 

obejmowały  po 8 godz. zajęć dydaktycznych każdy, z czego każdy warsztat poświęcony był innej 

tematyce  

Warsztaty - dla grupy osób niepełnosprawnych 

„Efektywna komunikacja” 

„Motywacja i skuteczna realizacja celów” 

Warsztaty - dla grupy osób usamodzielnianych  

 „Warsztaty rozwoju osobistego”  

Celem warsztatów: było m.in. doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zakresie 

tworzenia własnego wizerunku i negocjacji, uświadomienie roli autoprezentacji w codziennym życiu, 

rozwój umiejętności autoprezentacji w celu podjęcia lub zmiany pracy. 

Zajęcia warsztatowe odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach. Uczestnicy 

podczas treningów mieli zapewniony poczęstunek oraz dwudaniowy obiad. 

Doradztwo zawodowe 

W miesiącu kwietniu uczestnicy brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem  

i doradcą zawodowym. Podczas spotkań specjaliści poznają problemy uczestników i szukają ich 

rozwiązań. Celem spotkań jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznozawodowych 

umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację 

zawodową. Spotkania odbywają się w siedzibie PCPR w Gryficach, w godzinach indywidualnie 

ustalonych z każdym uczestnikiem. 

Praca socjalna  

W ramach pracy socjalnej realizowane było bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego  

w zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny utrzymywał stały kontakt  

z uczestnikami projektu, m.in. udzielając wsparcia w celu prawidłowego realizowania zaplanowanej 

ścieżki reintegracji oraz przeprowadzał wywiady środowiskowe.  

Wsparcie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielali wsparcia wobec osób usamodzielnianych oraz 

podopiecznych pozostających w pieczy zastępczej - uczestników projektu. Ponadto niepełnosprawni 

uczestnicy projektu uzyskali na bieżąco wsparcie ze strony doradcy ds. osób niepełnosprawnych w 

zakresie pełnego dostępu do udziału w projekcie. 

 

Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  



 

 

Uczestnicy projektu kontynuowali udział w zajęciach CIS. Celem udziału w CIS jest integracja 

społeczna i zawodowa osób, w ramach realizowanego programu zatrudnienia socjalnego. Program 

realizowany jest w formie zajęć edukacyjno – wychowawczych i konsultacji indywidualnych oraz 

szkoleń i praktyk zawodowych. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów m.in.: psychologa, 

pracownika socjalnego, terapeutę, pedagoga, doradców zawodowych.  

 

Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym  

1 uczestniczka projektu otrzymała pomoc w postaci sfinansowania kosztów nauki na poziomie 

wyższym.  

 

„Impreza integracyjna – „Aktywnie w przyszłość” – 31 maja 2019 r. 

W dn. 31 maja 2019 r. na terenie przy Hali widowiskowo-sportowej Gryf Arena w Gryficach odbyła 

się impreza plenerowa pn. „Impreza integracyjna – „Aktywnie w przyszłość”. Wydarzenie 

zorganizowane było z myślą o beneficjentach projektu „Aktywnie w przyszłość” , wzięli w nim udział 

także osoby z ich otoczenia oraz mieszkańcy powiatu gryfickiego.  

Celem imprezy plenerowej był wzrost świadomości i tolerancji wobec zjawiska wykluczenia 

społecznego, promowanie włączenia społecznego oraz walka z wszelką dyskryminacją. Wydarzenie 

będzie miejscem spotkania mieszkańców powiatu gryfickiego.  

W ramach imprezy przewidziano szereg atrakcji dla osób w każdym przedziale wiekowym. 

Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych konkursach organizowanych przez animatorów, podziwiać 

występ magika oraz pokaz puszczania baniek mydlanych. W strefie zabaw dla dzieci ustawiono zamki 

dmuchane ze zjeżdżalnią z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy i tych nieco starszych.  

Tłumnie odwiedzającym miejsce imprezy towarzyszyli szczudlarze i maskotki z bajek. W trakcie 

całego trwania imprezy do aktywnego uczestnictwa zagrzewał konferansjer, który w przerwach 

informował zebranych o celu imprezy i samym projekcie. Wszyscy przybyli na miejsce imprezy 

mogli liczyć na smaczny poczęstunek, w postaci  grillowanych porcji karkówki, kiełbasy czy kaszanki 

oraz chleba z pysznym smalcem.    

 

 

 


