
 
             
 

       

 

 

 

Aktualności w projekcie – czerwiec 2019  

 

„Trening kompetencji i umiejętności społecznych”  dla osób usamodzielnianych  

 

W czerwcu 10 uczestników projektu wzięło udział w wyjazdowych treningach kompetencji 

umiejętności społecznych realizowanych w formie  warsztatowej w zakresie rozwoju osobistego.  

W  ramach  treningów  osoby pozostające w pieczy zastępczej wzięło udział w 2 dwudniowych 

treningach w Szczecinie i Kołobrzegu.  

Podczas dwudniowych   warsztatów młodzież  wzięła  udział  w  zajęciach  w  zakresie  rozwoju 

następujących umiejętności:  

1. „ Komunikacja interpersonalna”   

2. „Rozwój osobisty – samocena – czyli jaki / jaka jestem?” 

W ramach treningów poza zajęciami warsztatowymi, młodzież wzięła udział w zajęciach integracyjno 

–rekreacyjnych polegających  na organizacji   czasu   wolnego   poprzez korzystanie   z   atrakcji 

znajdujących się na terenie obiektu oraz miejsca pobytu. Warsztaty  prowadzone były z  

zastosowaniem  metod  pracy  jak  np.:  wykład,  dyskusja,  ćwiczenia grupowe i indywidualne, praca 

w parach, prezentacja trenerska  

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne  

W miesiącu czerwcu uczestnicy brali udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem  

Podczas spotkań specjalista poznaje problemy uczestników i szuka 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.  

 


