Aktualności w projekcie – lipiec 2018
Wsparcie psychologiczne
Uczestnicy projektu kontynuowali spotkania z psychologiem organizowane w siedzibie PCPR
w Gryficach. Celem poradnictwa psychologicznego jest podniesienia kompetencji życiowych i
umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego.
Wsparcie psychologiczne dostosowane jest do indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb
uczestników, z uwzględnieniem takich elementów jak: relacje interpersonalne, budowanie obrazu
własnej osoby, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i emocjami oraz
sytuacjami trudnymi,
Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
W tym miesiącu kontynuowano udział w zajęciach integracji społeczno – zawodowej realizowanych
w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. W trakcie zajęć uczestnicy realizują program
zatrudnienia socjalnego m.in. przez udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu – reintegracja
zawodowa oraz reintegrację społeczną realizowaną w formie poradnictwa, zajęć edukacyjno –
wychowawczych i konsultacji indywidualnych.

Praca socjalna
Oznacza działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc uczestnikom
projektu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
W
ramach
pracy
socjalnej
pracownik
socjalny
utrzymywał
bieżący
kontakt
z uczestnikami projektu, m.in. udzielając wsparcia w celu prawidłowego realizowania zaplanowanej
ścieżki reintegracji.
Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym oraz pomoc finansową dla rodzin zastępczych
1 uczestniczka projektu utrzymała pomoc w postaci sfinansowania kosztów nauki na poziomie
wyższym oraz 5 uczestników otrzymywało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin
zastępczych, w których podopieczni są uczestnikami projektu mogło liczyć na pomoc finansową.
Wsparcie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach działań projektowych realizowali wsparcie
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.
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Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie
Monitoring i promocja
Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników
w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej
realizacji projektu.
W lipcu rozpoczęliśmy kampanię informacyjną w związku z rekrutacją uczestników do 3 edycji
projektu, ukazało się ogłoszenie w formie elektronicznej na stronie internetowej tytułu prasowego o
zasięgu lokalnym.
Ponadto upowszechnialiśmy informację i promowaliśmy projekt za pomocą plakatów i ulotek oraz
mediów społecznościowych.

