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Podsumowanie roku 2010 i 2011 z realizacji projektu „Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zadanie 2. Utworzenie i funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu 

 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. Odbywają 

się 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. Roku 2010/2011 odbyło się łącznie 214 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego dla 20 

uczestników. Ponadto zrealizowano 220 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 20 

Beneficjentów. W roku 2011 od stycznia rozpoczęły się zajęcia z zakresu języka obcego i zajęcia taneczne – 

łącznie odbyło się 104 godziny zajęć z języka angielskiego i 104 godziny zajęć tanecznych.  

Zadanie 3. Organizacja warsztatów aktywizacyjnych 

W ramach zadania 3 odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla 20 uczestników projektu. Łącznie w 2011 

roku odbyło się 50 godzin doradztwa zawodowego dla grupy 20 uczestników. Uczestnicy zostali przeszkoleni z 

zakresu autoprezentacji, sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, a także zostało stworzone IPD dla każdego z 

uczestników.  

W roku 2011 od maja rozpoczął się kurs zawodowy florystyka/bukieciarstwo, którego celem było podniesienie 

kwalifikacji z zakresu tworzenia kompozycji kwiatowych na różnorodne okazje. Uczestnicy nauczyli się wielu 

pożytecznych rzeczy nie tylko z zakresu teorii, przekazywanej podczas kursu zawodowego, a także z zakresu 

tworzenia kompozycji, podczas pracy manualnej. W kursie florystycznym wzięło udział 10 uczestników 

projektu. Po zakończeniu kursu zawodowego wydane zostały zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej.  

W miesiącach lipiec – sierpień odbył się także kurs zawodowy pracownik administracyjno – biurowy w 

wymiarze 150 godzin, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 uczestników projektu. W 

kursie zawodowym wzięło udział 10 uczestników (8 kobiet i 2 mężczyzn) z terenu Gminy Podedwórze. Po 

kursie zawodowym zostały wydane zaświadczenia zgodne z MEN.  

Zajęcia trwać będą do 30 września 2012 roku.  
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