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 Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; 

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 15 kwietnia 2011 roku dobiegły końca spotkania, z 20-osobową grupą uczestników projektu, 

prowadzone w ramach warsztatów aktywizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego. Spotkania  rozpoczęły 

się 28 stycznia i trwały do 15 kwietnia w wymiarze 50 godzin dla grupy 20 – osobowej. Spotkania miały na celu 

przygotowanie do zajęć zawodowych, pobudzenie i aktywizację uczestników, a także stworzenie 

Indywidualnego Planu Działania, który umożliwił wyznaczenie kierunku działań w projekcie. Uczestnicy 

projektu na spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczyli się nauki asertywności, autoprezentacji, 

komunikacji werbalnej, zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej, tworzenie CV i listu motywacyjnego. Te cele 

zostały osiągnięte, a zajęcia realizowane były zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym. Spotkania 

odbyły się w wymiarze 50 godzin dla 20 uczestników, którzy stanowią jedną zwartą grupę, objętą 

kompleksowym wsparciem, oferowanym przez projekt. 

 Zajęcia nie mogłyby się odbywać bez udziału środków z Unii Europejskiej.  

 W maju rozpoczyna się kurs zawodowy Florystyka/bukieciarstwo, w którym będzie brało udział 10 

uczestników projektu. Kurs zaplanowany jest na 100 godzin.  

 Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z wiedzą teoretyczną z zakresu tworzenia kompozycji 

kwiatowych, a także z praktyką, dzięki której nauczą się wielu pożytecznych rzeczy, które będą mogli 

wykorzystać w dalszym życiu zawodowym. Po zakończeniu kursu zostaną wydane zaświadczenia, które będą 

dowodem na to, iż podniesione zostały kwalifikacje przez uczestnika. Dzięki zajęciom uczestnicy będą mieć 

możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy tworząc ciekawe kompozycje kwiatowe. 

 W dalszym ciągu kontynuowane są zajęcia z zakresu języka obcego (język angielski), którego celem 

jest podniesienie kompetencji kluczowej i podstaw integracyjnych w zakresie nauki języka obcego, zajęcia 

taneczne (warsztaty taneczne), dzięki którym uczestnicy mają możliwość podniesienia sprawności fizycznej; 

indywidualne poradnictwo psychologiczne (wsparcie psychologiczne) i poradnictwo prawne, które zapewni 

zdobycie solidnych podstaw m.in.: w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Zajęcia trwać będą do 30 września 2012 roku.  
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