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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.
Gmina Podedwórze korzysta ze środków Unii Europejskiej. W ramach pomocy
Unijnej realizowany jest projekt „Nowa Perspektywa”.
Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mają na celu inwestowanie w
człowieka i jednocześnie są pomocne ludziom – przyczyniają się do podnoszenia
kompetencji, świadomości i sprzyjają przyrostowi wiedzy, którą można wykorzystać w
praktyce w przyszłej pracy zawodowej. Kompetencje, tj. „uzyskana wiedza” z danego zakresu
sprzyja wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej i poprawia status osób na rynku pracy.
Nadrzędnym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie
pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i
potencjału przystosowywania się przedsiębiorstw i ich pracowników do nowych wymogów,
podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów dostępu do edukacji, wsparcie
dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i
terytorialnej – to wszystko nie byłoby możliwe bez udziału środków pozyskiwanych z Unii
Europejskiej.
W okresie od kwietnia 2012 roku do końca czerwca 2012 roku w ramach zadania 2.
Utworzenie i Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu prowadzone były i są
w dalszym ciągu zajęcia z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
poradnictwa prawnego, zajęć z zakresu języka obcego (język angielski), a także zajęć
tanecznych. Beneficjenci projektu w niniejszym okresie skorzystali z 66 godzin poradnictwa
psychologicznego, 48 godzin poradnictwa prawnego, 32 godzin zajęć z zakresu języka
obcego (język angielski) i 24 godzin zajęć tanecznych. W ramach prowadzonych zajęć
Projekt „Nowa Perspektywa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

uczestnicy poszerzają i nabywają soją wiedze z zakresu tematyki prowadzonej w ramach
poradnictwa psychologicznego (wzmocnienie wiary w siebie, wzrost samooceny),
poradnictwa prawnego (tematyka związana z ubezpieczeniami społecznymi, Kodeksem
Prawnym), zajęć z zakresu języka obcego (podstawy języka obcego i kompetencje związane z
integracją społeczną), zajęć tanecznych (rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestników
projektu).
Projekt „Nowa Perspektywa” ma na celu, z jednej strony, stworzenie możliwości
dostępu do szerokiej oferty wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego, a także
możliwości uzyskania nowego zawodu, z drugiej zaś, sprzyja poprawie jakości życia poprzez
udzielanie kompleksowego wsparcia. Te elementy z pewnością wpłyną na poprawę
uczestników zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej – wzmocnienia wiary w siebie,
nauki asertywności i korzystania ze wszystkich dóbr jakie niesie ze sobą wiedza, uzyskana
podczas prowadzonych szkoleń. Wszystko to nie byłoby możliwe bez udziału środków z Unii
Europejskiej, dzięki którym wyżej wspomniane działania są realizowane i polepszają dostęp
do edukacji.
Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się w Świetlicy Środowiskowej w
Podedwórzu 46A. Wsparcie udzielane w ramach projektu są BEZPŁATNE!!!.
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