Projekt „Nowa Perspektywa”
realizowany przez Gminę Podedwórze
w ramach Programu Operacyjnego 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.
CELE PROJEKTU
• cel główny: zdobycie przez Beneficjentów Ostatecznych (osoby korzystające z projektu) kwalifikacji
zawodowych i kompetencji kluczowych
• cele szczegółowe:
– przełamanie niechęci 90% uczestników do podejmowania inicjatyw edukacyjnych,
– podniesienie poziomu świadomości zawodowej i samooceny uczestników oraz poprawa zdolności
poruszania się po rynku pracy u 80% beneficjentów,
– ukształtowanie postaw prospołecznych u co najmniej 80% uczestników.
Gmina Podedwórze realizowała projekt „Nowa Perspektywa” nr POKL.07.02.01-06-141/10.
Czas trwania projektu: od 1 X 2010 r. do 30 IX 2012 r.
Wartość projektu: 377 012,00 zł.
Beneficjent projektu: Gmina Podedwórze.
Projekt realizowany przez Gminę Podedwórze rozpoczął się 1 X 2010 r. Od momentu ruszyła rekrutacja,
która była poprzedzona kampanią promocyjno-informacyjną. Opracowano ulotki informacyjne i plakaty,
które były dystrybuowane przez koordynatora na terenie Gminy Podedwórze. Promocja opierała się także
na informowaniu o prowadzonych działaniach środowiska lokalnego – na posiedzeniach Rady Gminy, w
kościele parafialnym, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W newralgicznych miejscach gminy
były pozostawiane ulotki informacyjne i plakaty adresowane do potencjalnych beneficjentów. Projekt
zakładał przeszkolenie 20 osób z terenu gminy – osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i rolników
pracujących w małych nierentownych gospodarstwach rolnych. Rekrutacja uczestników trwała od
listopada do grudnia 2010 roku. Tym oto sposobem skompletowano grupę docelową, która została objęta
kompleksowym wsparciem w ramach odrębnych zadań:
• UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W
PODEDWÓRZU, w ramach którego prowadzone były: poradnictwo prawne, indywidualne poradnictwo
psychologiczne, zajęcia taneczne, zajęcia z języka angielskiego.
• ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNYCH, w ramach którego prowadzono:
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe – florystyka/bukieciarstwo, pracownik administracyjno - biurowy
i ABC przedsiębiorczości. Wszystkie zajęcia prowadzone były w Świetlicy Środowiskowej w
Podedwórzu. Wsparcie, oferowane w ramach projektu było bezpłatne.
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UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ W PODEDWÓRZU
1. Poradnictwo prawne
Od grudnia 2010 roku beneficjenci mieli możliwość bezpłatnego przeszkolenia się z zagadnień z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i rzeczowego. Każdy
z uczestników skorzystał średnio z 17 godzin Poradnictwo prawne zajęć. Łącznie w ramach realizacji
projektu odbyły się 352 godziny poradnictwa prawnego.
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Indywidualne spotkania uczestników z psychologiem rozpoczęły się w lutym 2011 roku. Każdy z
beneficjentów odbył średnio po 20 spotkań. Spotkania te miały na celu nabycie umiejętności
przełamywania barier psychologicznych, przygotowania do życia zawodowego i ułatwienia wejścia na
rynek pracy. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
3. Zajęcia taneczne
W ramach projektu prowadzone były zajęcia taneczne, w których uczestniczyło 20 osób od stycznia 2011
r. do września 2012 r. Beneficjenci mieli możliwość doskonalenia w tańcach klasycznych i
nowoczesnych. Zajęcia te miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników. Łącznie w
ramach niniejszego działania odbyło się 176 godzin zajęć.
4. Zajęcia z zakresu języka obcego
Od stycznia 2011 roku rozpoczęto realizację zajęć z zakresu języka angielskiego. Wzięło w nich udział
20 osób. Uczestnicy uzyskali kompetencje kluczowe oraz podstawy integracyjne z zakresu języka obcego
(język angielski). Zajęcia były prowadzone od stycznia 2011 r. do września 2012 r. w wymiarze 176
godzin. Uczestnicy otrzymali komplet podręczników do nauki języka angielskiego. Podczas
prowadzonych zajęć w ramach zadania: „UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY
ŚRODOWISKOWEJ W PODEDWÓRZU” uczestnicy korzystali z przerw kawowych,
zagwarantowanych przez beneficjenta projektu.
ORGANIZACJA WARSZTATÓW AKTYWIZACYJNYCH
1. Doradztwo zawodowe
Od lutego 2011 roku prowadzone było doradztwo zawodowe w wymiarze 50 godzin dla grupy 20
uczestników. Celem doradztwa było wyznaczenie uczestnikom działań w projekcie, nauka asertywności,
autoprezentacji, komunikacji werbalnej, zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, pisania CV i listu
motywacyjnego. Na zajęciach poświęconych doradztwu każdemu z uczestników opracowano
indywidualny plan działania, który miał na celu pomoc w wejściu na rynek pracy, określeniu drogi
zawodowej i przygotowania do kursów prowadzony w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu.
Doradztwo przyczyniło się do pobudzeniu i aktywizacji zawodowej, podniesienia samooceny,
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wzmocnienia wiary w siebie, podniesienia zdolności interpersonalnych, tak istotnych podczas
wchodzenia i trwania na rynku pracy.
2. Kurs zawodowy florystyka/bukieciarstwo
W kursie wzięło udział 10 kobiet spośród 20 uczestników projektu. Przygoda z florystyką trwała od 5 V
do 17 VI 2011 r. Zrealizowano 100 godzin zajęć, w ramach których prezentowano Zajęcia z florystyki i
bukieciarstwa budowę i strukturę kwiatów, uczono: zasad tworzenia kompozycji kwiatowych,
okazjonalnych i świątecznych, doboru kwiatów i dodatków, aranżacji kwiatowych, sztuki układania
bukietów, wiązanek i wieńców, wystrój wnętrz przy pomocy kompozycji. Uczestnicy bezpośrednio po
przeszkoleniu teoretycznym przeszli do praktyki. Zajęcia praktyczne dotyczyły podstawowych
wiadomości o materiałach roślinnych (trawy ozdobne, kwiaty cięte, zieleń cięta) i nieroślinnych.
Pokazywano jak organizować stanowisko pracy, jak dobierać i stosować narzędzia. Prezentowano metody
suszenia, konserwacji, zbioru, przechowywania i kondycjonowania materiału roślinnego. Na zajęciach
praktycznych kursantki bardzo pilnie i rzetelnie poświęcały się wykonywaniu kompozycji. Prace
florystyczne, wykonane przez uczestników podczas kursu zawodowego florystyka/bukieciarstwo,
stanowiące aranżację Świetlicy Środowiskowej. Tworzenie wiązanek było dobrą okazją na to, żeby w
sposób praktyczny nabyć umiejętności pomocnych w dalszym życiu zawodowym. W ramach zajęć
stworzono kilkadziesiąt niepowtarzalnych kompozycji florystycznych opartych na strukturze drewnianej
ramy, w którą wpleciono bukiety. Kompozycje obecnie stanowią aranżację Świetlicy Środowiskowej w
Podedwórzu. W ramach prowadzonego kursu florystyki/bukieciarstwa uczestnicy otrzymali materiały
szkoleniowe, będące nieodzownym elementem procesu szkolenia. Kurs zakończył się wydaniem
zaświadczeń zgodnych z MEN, potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych w kształceniu w
formach pozaszkolnych.
3. Kurs zawodowy pracownik administracyjno-biurowy
Od 7 VII do 31 VIII 2011 r. w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu odbywał się kurs zawodowy
„Pracownik administracyjno-biurowy”. Zajęcia prowadzone w ramach kursu „Pracownik
administracyjno-biurowy” W trwającym 150 godzin kursie wzięło udział 10 uczestników (8 kobiet i 2
mężczyzn z terenu gminy). Dzięki realizacji kursu każdy z uczestników zdobył niezbędne teoretyczne i
praktyczne podstawy, dotyczące prowadzenia biura i pracy administracyjnej, sporządzania dokumentacji
oraz obsługi podstawowych urządzeń biurowych. Zdobyte umiejętności z zakresu podstaw organizacji,
obsługi biura, pracy w biurze, sposobów klasyfikowania, ewidencjonowania i archiwizowania
dokumentacji, pracy z programami Word i Excel wraz z obsługą drukarki i skanera. Uczestnicy otrzymali
niezbędne materiały szkoleniowe. Kurs zakończył się wydaniem zaświadczeń zgodnych z MEN,
potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych w kształceniu w formach pozaszkolnych.
4. Kurs ABC Przedsiębiorczości
W Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu od 30 I do 2 III 2012 r. odbywał się kurs zawodowy „ABC
Przedsiębiorczości”. Były to kolejne zajęcia skierowane do beneficjentów. Wzięło w nich udział 20 osób.
Realizowano tematykę, obejmującą zagadnienia związane z rodzajami podmiotów gospodarczych,
rejestracją działalności gospodarczej, wypełnianiem dokumentów rejestracyjnych, podstawami prawa
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cywilnego i prawa pracy, podstawami rachunkowości, negocjacjami, rodzajami umów, podstawami
public relations i reklamy na co złożyły się cele szkolenia, które zostały zrealizowane. Kurs „ABC
Przedsiębiorczości” był realizowany w wymiarze 80 godzin. Uczestnicy zetknęli się i zapoznali z
formami prowadzenia działalności: rejestracją firmy „jedno okienko”, wymogami formalnymi, pomysłem
na własną firmę, poszukiwaniem niszy rynkowej, podstawami prawnymi działalności gospodarczej –
firmy prowadzonej przez osobę fizyczną – z tym, jak założyć własną firmę, wpisem do rejestru
działalności gospodarczej, dokumentami i formularzami, koncesjami i zezwoleniami, negocjacjami
biznesowymi, reklamą i public relations, marketingiem w przedsiębiorstwie oraz własnym zachowaniem,
prawem pracy i prawem cywilnym, rozliczeniami z Urzędem Skarbowym, podatkiem VAT, podstawami
księgowości w małej firmie, techniczną charakterystyką kas fi skalnych w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 28 XI 2008 r. „w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą
odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunkami stosowania tych kas przez podatników”. Uczestnicy po
zakończeniu części teoretycznej realizowali i utrwalali wyżej wspomniane zagadnienia w praktyce, co
było świetnym sposobem na sprawdzenie własnych możliwości i umiejętności. Zajęcia prowadzone w
ramach kursu „ABC Przedsiębiorczości” Po zakończeniu kursu zawodowego zostały wydane
zaświadczenia, potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych zgodne z Rozporządzeniem MEN.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe, które były pomocne w realizacji kursu
„ABC Przedsiębiorczości”, a także nabywaniu kwalifikacji w procesie kształcenia. Uczestnicy podczas
prowadzonych zajęć korzystali z cateringu w ramach przerw obiadowych.

Trwający 24 miesiące projekt „Nowa Perspektywa” został zakończony 30 IX 2012 roku. Wsparcie w
postaci prowadzonych zajęć, a także kursów zawodowych zaoferowane uczestnikom w ramach projektu
nie było by możliwe bez udziału środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynator projektu
„Nowa Perspektywa”
Jakub Karbowski
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