
             
 
       

 

Aktualności w projekcie – luty  2018  

Zgodnie z harmonogramem projektu w lutym  realizowano następujące formy wsparcia:  

Kursy zawodowe wraz z certyfikacją  

W miesiącu lutym  rozpoczęły się pierwsze w tym roku kursy zawodowe dla uczestników projektu. 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników nowej lub uzupełnienie posiadanej wiedzy                             

i umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Kursy odbywają się 

w formie zajęć praktycznych oraz teoretycznych zgodnie z opracowanym programem szkolenia. 

Zajęcia odbywają się w dostosowanych do tego celu miejscach, a uczestnicy mogą liczyć na zwrot 

kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, Ponadto uczestnicy szkoleń w każdym dniu zajęć mają 

zapewniony poczęstunek i dwudaniowy obiad. 

 Na zakończenie każdego kursu uczestnicy podchodzą do egzaminu zewnętrznego w celu 

uzyskania certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub 

uprawnień do wykonywania zawodu. 

Ogólnie w projekcie w roku 2018 zaplanowanych jest przeprowadzenie kursów w 8 zawodach.                       

Na początek zorganizowano kursy w następujących zawodach: 

1. „Magazynier z obsługą wózka widłowego” 

2. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL Base     

 

Pozostałe formy wsparcia w ramach projektu 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne  

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem                           

oraz z indywidualnych  zajęć z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR w Gryficach. 

Praca socjalna  

W ramach pracy socjalnej - uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego                    

w zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej 

utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami projektu, w tym realizuje wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania uczestnika projektu.  

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej  

W lutym już po raz kolejny uczestnicy projektu realizowali zajęcia w ramach zatrudnienia socjalnego. 

w Centrum Integracji Społecznej w CIS w Rogozinie. Zajęcia odbywają się w formie poradnictwa, 

zajęć edukacyjno – wychowawczych, konsultacji indywidualnych oraz szkoleń i praktyk  mających   

na celu podnoszenie i nabywaniu kwalifikacji W ramach usługi uczestnicy mają zapewniony transport   

do miejsca odbywania zajęć.  



 

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych  

W ramach wsparcia przewidzianego dla osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych, 5 uczestników 

projektu otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki a 10 rodzin zastępczych,  w których podopieczni 

są uczestnikami projektu, otrzymało pomoc finansową.  

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych  

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu – osobom 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu.   

Monitoring i promocja projektu 

Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników                      

w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej 

projektu.  

Na bieżąco także w ramach projektu prowadzona jest promocja m.in. poprzez aktualizowanie 

informacji na stronie www. projektu czy promowanie projektu na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Gryficach.   

 

Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie  

Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu. 

W związku z realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu, wyłoniono wykonawców na 

zorganizowanie następujących szkoleń: 

1.  „Florysta”; 

2. „Pomoc kuchenna”  

3. ”Pracownik gospodarczy/konserwator z uprawnieniami SEP do 

4. „Barman”; 

5. „Instruktor sportu osób niepełnosprawnych”  

 

Aktualności w projekcie – styczeń  2018  

Zgodnie z harmonogramem projektu w styczniu  realizowano następujące formy wsparcia:  

Wyjazdowe warsztaty psycho-edukacyjne w Zakopanem  



 

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, uczestnicy projektu pn. "Aktywnie w przyszłość" wzięli 

udział w wyjazdowych warsztatach psycho-edukacyjnych w Zakopanem, które również zostały 

wzbogacone o zajęcia integracyjno-rekreacyjne odbywające się w Krakowie. Podczas pobytu 

dziesięcioosobowa grupa młodzieży podopiecznych z pieczy zastępczej miała okazję poznać nie tylko 

piękne tereny Zakopanego, ale i również skosztować regionalne przysmaki. 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne  

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem oraz z 

indywidualnych  zajęć z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR w Gryficach  

Praca socjalna  

W ramach pracy socjalnej - uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego w 

zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej 

utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami projektu, w tym realizuje wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania uczestnika projektu.  

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej  

W styczniu już po raz kolejny uczestnicy projektu realizowali zajęcia w ramach zatrudnienia 

socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w CIS w Rogozinie. Zajęcia odbywają się w formie 

poradnictwa, zajęć edukacyjno – wychowawczych, konsultacji indywidualnych oraz szkoleń i praktyk  

mających na celu podnoszenie i nabywaniu kwalifikacji W ramach usługi uczestnicy mają 

zapewniony transport do miejsca odbywania zajęć oraz powrót do miejsca zamieszkania.  

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych  

W ramach wsparcia przewidzianego dla osób usamodzielnianych i rodzin zastępczych, 5 uczestników 

projektu otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki a 10 rodzin zastępczych,  w których podopieczni 

są uczestnikami projektu, otrzymało pomoc finansową.  

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych  

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu – osobom 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu.   

 

Monitoring i promocja projektu 

Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników                      

w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej 

projektu.  



 

 

Na bieżąco także w ramach projektu prowadzona jest promocja m.in. poprzez aktualizowanie 

informacji na stronie www. projektu czy promowanie projektu na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Gryficach.   

 

Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie  

Wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu. 

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej formy wsparcia w postaci kursów zawodowych dla 

uczestników projektu, wyłoniono wykonawców na zorganizowanie kursów i przeprowadzenie 

certyfikacji. 

W wyniku wyłonienia wykonawców w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie następujących 

szkoleń: 

6. „Magazynier z obsługą wózka widłowego” 

7. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL Base”; 

8. „Florysta”; 

9. „Pomoc kuchenna”  

Kursy zawodowe mają na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do zdania 

egzaminu i uzyskania certyfikatu lub równoważnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie 

kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu na danym stanowisku pracy, przed właściwą 

Komisją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności w projekcie – grudzień  2017  

Zgodnie z harmonogramem projektu w grudniu  realizowano następujące formy wsparcia:  

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne  



 

 

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem oraz 

indywidualnych  zajęć z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR w Gryficach  

Praca socjalna  

W ramach pracy socjalnej - uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego w 

zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej 

utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami projektu, w tym dociera do ich w miejscu zamieszkania.  

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej  

Grudzień był kolejnym miesiącem realizacji usługi zatrudnienia socjalnego dla uczestników projektu. 

W ramach tego instrumentu aktywizacji 7 uczestników (5K, 2M) brało udział w zajęciach w Centrum 

Integracji Społecznej w CIS w Rogozinie. W ramach usługi uczestnicy mają zapewniony transport                  

do miejsca odbywania zajęć.  

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych  

5 uczestników otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin zastępczych,                     

w których podopieczni są uczestnikami projektu, otrzymało pomoc finansową. Ponadto jedna                        

z usamodzielnianych uczestniczek projektu ma finansowane koszty nauki na studiach wyższych.  

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych  

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu – osobom 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu.   

Monitoring i promocja projektu 

Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników                      

w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej 

projektu. Na bieżąco także w ramach projektu prowadzona jest promocja m.in. poprzez 

aktualizowanie informacji na stronie internetowej. 

Poza tym podpisana została umowa z wykonawcą na organizację wyjazdu warsztatowego dla 

uczestników projektu 

W związku z planowaną organizacją warsztatów psycho-edukacyjnych w formie wyjazdowej dla 

wychowanków pieczy, w ramach zadania „Treningi kompetencji i umiejętności społecznych”, 

podpisano umowę z wykonawcą usługi – „Inventum” Sp. z o.o.  z Nowego Sącza. Wyjazd dla 10 

uczestników zaplanowany jest w styczniu 2018 r. w miejscowości Zakopane. 

Badanie rynku na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu. 



 

 

W związku z planowanym przeprowadzeniem kursów zawodowych wraz z certyfikacją dla 

uczestników projektu, przeprowadzono badanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia. 

Przeprowadzenie kursów zawodowych w planowanych okresie styczeń – maj 2018 roku ma na celu 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do zdania egzaminu i uzyskania 

certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu na 

danym stanowisku pracy, przed właściwą Komisją. 

 

Aktualności w projekcie – listopad  2017 

Zgodnie z harmonogramem projektu w listopadzie realizowano następujące formy wsparcia: 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne 

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w postaci indywidualnych i grupowych spotkań                             

z psychologiem oraz z indywidualnych  zajęć z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR                              

w Gryficach 

Praca socjalna 

W ramach pracy socjalnej - uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego w 

zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej 

utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami projektu oraz odwiedza ich w miejscu zamieszkania. 

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej 

Listopad był drugim miesiącem II edycji projektu, w którym realizowano zatrudnienie socjalne wraz z 

zapewnieniem uczestnikom transportu do miejsca odbywania zajęć. W ramach tego instrumentu 

aktywizacji 7 uczestników (6K, 1M) brało udział w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w CIS 

w Rogozinie 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych 

5 uczestników otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin zastępczych,  

w których podopieczni są uczestnikami projektu, otrzymało pomoc finansową. 

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu – osobom 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu.  

Monitoring  



 

 

Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników                      

w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej 

projektu. 

Wyłoniony został wykonawca na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psycho – 

edukacyjnych – treningi kompetencji i umiejętności społecznych w formie wyjazdowej dla 10 

wychowanków pieczy zastępczej. 

 

Aktualności w projekcie – w październiku  2017 

Zgodnie z harmonogramem projektu w miesiącu październik realizowano następujące formy 

wsparcia: 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne 

Uczestnicy projektu uzyskali wsparcie w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem  

oraz z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR w Gryficach 

Praca socjalna 

W ramach pracy socjalnej - uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze strony pracownika socjalnego w 

zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji. Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej 

utrzymuje bieżący kontakt z uczestnikami projektu. 

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej 

Październik był pierwszym miesiącem II edycji projektu, w którym realizowano zatrudnienie socjalne 

wraz z zapewnieniem uczestnikom transportu do miejsca odbywania zajęć. W ramach tego 

instrumentu aktywizacji 8 uczestników (6K, 2M) brało udział w zajęciach Centrum Integracji 

Społecznej w CIS w Rogozinie.  W ramach CIS uczestnicy realizowali indywidualny program 

zatrudnienia socjalnego. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego trwającego 1 miesiąc,  

uczestnicy otrzymają kwalifikację do uczestnictwa w zajęciach w Centrum na kolejny okres do 10 

miesięcy. 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych 

5 uczestników otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin zastępczych,  

w których podopieczni są uczestnikami projektu, otrzymało pomoc finansową. 

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu – osobom 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu.  



 

 

 

 

Aktualności w projekcie – wrzesień  2017  

 

Wrzesień jest pierwszym miesiącem realizacji II edycji projektu przewidzianego na lata 2017/18 dla 

kolejnej grupy 40 uczestników. W tym okresie zrealizowano w pierwszej kolejności działania 

rekrutacyjne oraz  udzielano pierwszych form wsparcia, w szczególności w postaci pracy socjalnej                       

i wsparcia psychologicznego oraz doradztwa zawodowego. 

 

Rekrutacja uczestników do projektu na lata 2017/18.  

W związku z rozpoczęciem drugiego roku realizacji projektu w okresie od 01.09.2017 r. do 

31.08.2018 r, w m-cu wrześniu przeprowadzono końcowy proces rekrutacji m.in. w trakcie spotkań  

Zespołu Rekrutacyjnego z grupą potencjalnych uczestników. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji 

Zespół wyłonił ostatecznie do udziału w projekcie wymaganą liczbę 40 uczestników, w tym: 

• 10 osób - podopieczni pieczy zastępczej  

• 5 osób - osoby usamodzielniane  

• 25 osób – osoby niepełnosprawne.  

 

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne  

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskały pierwsze wsparcie w postaci 

indywidualnych spotkań z psychologiem, a następnie z doradcą zawodowym w siedzibie PCPR                     

w Gryficach, podczas których opracowano opinie w zakresie motywacji społeczno - zawodowej danej 

osoby wraz z propozycją ścieżki reintegracji społecznej /zawodowej. 

 

Praca socjalna 

W ramach instrumentu aktywnej integracji - praca socjalna -  uczestnicy uzyskali bieżące wsparcie ze 

strony pracownika socjalnego w zakresie prawidłowej realizacji ścieżki reintegracji oraz poprzez stały 

kontakt z uczestnikami projektu. 

 

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych 

5 uczestników otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin zastępczych,                    

w których podopieczni są uczestnikami projektu, uzyskało pomoc finansową. 

 

Wsparcie Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych 

W ramach działań projektowych udzielano bieżącego wsparcia uczestnikom projektu - osobom 



 

 

usamodzielnianym i podopiecznym pieczy zastępczej ze strony koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Ponadto doradca ds. osób niepełnosprawnych świadczył bieżące wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych – uczestników projektu. 

Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie:  

 

Promocja projektu 

W związku z trwającym procesem rekrutacji osób do drugiej edycji projektu w latach 2017- 18. 

prowadzono natężoną akcję informacyjno - promocyjną z wykorzystaniem plakatów i ulotek, mediów 

społecznościowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi beneficjentami. 

Również - po raz pierwszy - informowaliśmy o projekcie za pośrednictwem lokalnej rozgłośni 

radiowej, w postaci kilkunastosekundowych spotów reklamowych nadawanych na antenie Radia Plus 

Gryfice.   

Wybór wykonawcy na świadczenie usługi zatrudnienia socjalnego (CIS) 

W tym miesiącu zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi zatrudnienia 

socjalnego w centrum integracji społecznej dla uczestników projektu „Aktywnie  

w przyszłość” na kolejne 2 lata realizacji projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

wyłoniono wykonawcę, którym została Fundacja „Rozwój-Integracja” prowadząca Centrum Integracji 

Społecznej  w Rogozinie. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na początek października 

2017 roku. W ramach wsparcia planowane jest skierowanie do udziału w zajęciach CIS 16 

uczestników projektu, w tym do 8 uczestników na okres do 11 miesięcy w obecnym tj. 2017/18                       

oraz kolejnym roku realizacji projektu. 

  

Badanie rynku celem oszacowania wartości usługi - na organizację wyjazdu warsztatowego dla 

uczestników projektu – wychowanków pieczy zastępczej. 

W związku z planowaną organizacją warsztatów psycho-edukacyjnych „Treningi kompetencji 

i umiejętności społecznych”, w formie wyjazdowej dla 10 wychowanków pieczy – uczestników 

projektu, przeprowadzono badanie rynku w celu oszacowania wartości usługi, jako działanie 

poprzedzające rozpoczęcie procedury ofertowej na wyłonienie wykonawcy usługi. 

 


