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Realizacja projektu systemowego

18+ nowe szanse i mo¿liwoci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.2. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie, w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2009 r. realizuje projekt
systemowy pn. 18+ nowe szanse
i mo¿liwoci wspó³finansowany ze
rodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Jego realizacja do koñca sierpnia bie¿¹cego roku przebiega³a zgodnie z
przyjêtym harmonogramem.
Grupa 15 osób niepe³nosprawnych,
uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem po podpisaniu umów przyst¹pi³a do realizacji
poszczególnych etapów projektu:
- w ramach aktywizacji zawodowej
zosta³y przeprowadzone konsultacje
z psychologiem i doradc¹ zawodowym w celu wytypowania indywidualnych cie¿ek zawodowych.
- w ramach aktywizacji spo³ecznej
przewidziano zajêcia z arteterapii,
które mia³y na celu podniesienie umiejêtnoci spo³ecznozawodowych
umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót do
¿ycia spo³ecznego. Na spotkaniach
uczestnicy uczyli siê, jak za pomoc¹
dzia³añ twórczych uwalniaæ emocje
oraz budowaæ poczucie w³asnej wartoci.
W lipcu uczestnicy Warsztatów Terapii Zajêciowej w Zawadzkiem wziêli udzia³ w dziesiêciodniowym wyjedzie do Orodka Wypoczynkowo
Szkoleniowo Rehabilitacyjnego
MAX w Jarno³tówku, gdzie zrealizowane zosta³y:
- w ramach aktywizacji zawodowej  warsztaty z doradc¹ zawodowym,
- w ramach aktywizacji spo³ecznej  grupowe treningikompetencji i
umiejêtnoci spo³ecznych przeprowadzonych przez psychologa,
- w ramach aktywizacji zdrowotnej - 4 zabiegi rehabilitacyjne dziennie poprzedzone konsultacjami lekarskimi, maj¹cymi na celu dostosowanie odpowiednich æwiczeñ usprawniaj¹cych psychoruchowo.

W ramach integracji zorganizowano uczestnikom ró¿ne dodatkowe
atrakcje:
- wejcie na Biskupi¹ Kopê,
- wyjcie do miejscowej pizzerii,
- wspólne ognisko na terenie Orodka,
- zabawê taneczn¹ podczas uroczystej kolacji, która odby³a siê na zakoñczenie pobytu.
W drodze uczestnicy odwiedzili
Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach
Opolskich, gdzie zapoznali siê dzia³alnoci¹ instytucji oraz wziêli udzia³
w spotkaniu z doradc¹ zawodowym.
Drug¹ grupê, która bierze udzia³
w projekcie stanowi¹ 3 osoby wytypowane z grona wychowanków
opuszczaj¹cych ca³odobowe placówki opiekuñczo  wychowawcze
lub rodziny zastêpcze. Po podpisaniu aneksów do programów usamodzielnienia z jedn¹ osob¹ opuszczaj¹c¹ placówkê opiekuñczo  wychowawcz¹ oraz dwiema osobami opuszczaj¹cymi rodziny zastêpcze, grupa
mog³a przyst¹piæ do realizacji kolejnych etapów projektu.
Pierwsze etapy realizacji projektu z zakresu aktywizacji spo³ecznej i
zawodowej dla wszystkich beneficjentów projektu s¹ tematycznie i zajêciowo zbli¿one do siebie. Dzia³ania w
ramach aktywizacji zawodowej poprzedzone zosta³y konsultacjami
z psychologiem i doradc¹ zawodo-

wym w celu wytypowania indywidualnych cie¿ek zawodowych. Natomiast w ramach aktywizacji spo³ecznej przewidziano zajêcia z arteterapii.
Zasadnicza ró¿nica programowa
nastêpujê dopiero w kolejnych etapach realizacji projektu, w zadaniach
z zakresu aktywnej integracji. Dla
grupy drugiej zagwarantowano kurs
prawa jazdy kategorii B. Zadanie obejmuje zakresem:
- kursy prawa jazdy (30h teorii i
30h praktyki  jazda samochodem)
oraz zakup ksi¹¿ek, testów, op³at¹
egzaminacyjn¹, op³at¹ za badania lekarskie.
Ten etap jest jeszcze w trakcie realizacji, zakoñczenie zadania planowane jest w miesi¹cu grudniu 2009 r.
Przed uczestnikami projektu (projektodawc¹ i beneficjentami) jest jeszcze du¿o pracy i etapów do zrealizowania. Pierwsza grupa ma do odbycia
kursy zawodowe (ogrodniczy i komputerowy), natomiast grupê drug¹
czekaj¹ jeszcze zajêcia integracyjno 
terapeutyczne na trzydniowym wyjedzie. Podsumowanie projektu bêdzie stanowiæ uroczyste spotkanie
beneficjentów obydwóch grup oraz
projektodawców, na którym zostan¹
wrêczone odpowiednie zawiadczenia
i pami¹tkowe albumy.

Student - program dla niepe³nosprawnych
Opolski Oddzia³ Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych uprzejmie informuje, ¿e
w II pó³roczu 2009 r. rozpoczê³a siê
nowa edycja programu pn. STUDENT II  kszta³cenie ustawiczne
osób niepe³nosprawnych. Program
jest kontynuacj¹ realizowanego przez
PFRON (w latach 2002 -2007) programu pn. STUDENT  kszta³cenie
ustawiczne osób niepe³nosprawnych.
Cel programu:
Celem w/w programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykszta³cenia
przez osoby niepe³nosprawne oraz
przygotowanie osób niepe³nosprawnych, poprzez sta³e podwy¿szanie
kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Adresatami programu s¹ osoby z
orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:

1. Studentami studiów pierwszego
stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich  prowadzonych przez szko³y wy¿sze
2. Posiadaczami dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub
przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
3. Uczestnikami studiów doktoranckich, prowadzonych przez szko³y
wy¿sze lub przez inne jednostki
uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrêbnych przepisów,
4. S³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
5. Uczniami szkó³ policealnych,
6. Studentami uczelni zagranicznych,

7. Studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach programów Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê w systemie stacjonarnym
lub systemie niestacjonarnym.
8. Adresatami programu mog¹ byæ
osoby z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które maj¹ wszczêty przewód doktorski, a nie s¹ uczestnikami
studiów.
Pomoc finansow¹ w ramach programu mog¹ tak¿e uzyskaæ osoby z
orzeczonym lekkim stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które spe³niaj¹ ³¹cznie
nastêpuj¹ce warunki:
1. By³y uczestnikami programu posiadaj¹c znaczny lub umiarkowany
stopieñ niepe³nosprawnoci (lub orzeczenie równowa¿ne),
2. Uzyska³y orzeczenie o lekkim
dok. na str. 7
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PRACODAWCY:
- wykszta³cenie min.
rednie,
- uprawnienia sep do 1kV
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
rednie
- znajomoæ obs³ugi
komputera
- wykszta³cenie min.
rednie
- owiadczenie o
niekaralnoci
- wykszta³cenie
min. rednie
- obs³uga komputera
- wykszta³cenie
min. rednie
- dowiad. w sprzeda¿y
- prawo jazdy kat. B
- wykszta³cenie min.
zawodowe
- 3 letnie dowiadczenie
- znajomoæ obs³ugi
komputera
- wykszt. kierunkowe
- aktualna ksi¹¿eczka
zdrowia
- obs³uga kasy fiskalnej
- wykszta³cenie rednie
- dowiadczenie
- prawo jazdy kat.B
- obs³uga komputera
- prowadzenie ksiêgowoci
- wykszta³cenie min.
rednie
- dowiadczenie
- komunikatywna
znajomoæ j.niemieckiego
- aktualna ksi¹¿eczka
zdrowia
- wykszta³cenie
zawodowe lub rednie
- dowiadczenie
- mile widziane
wykszta³cenie kierunkowe
- dowiadczenie
- dyspozycyjnoæ
- wa¿na ksi¹¿eczka
sanepidu
- prawo jazdy kat.D
- uprawnienia na przewóz
osób
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- uprawnienie na przewóz
rzeczy
- mile widziane
dowiadczenie
- mile widziane
dowiadczenie
- wykszta³cenie rednie
lub zawodowe
- mile widziane
dowiadczenie
- mile widziane
dowiadczenie
- wykszt. kierunkowe
- mile widziane dowiad.
- wykszt. min. zawodowe
- dowiadczenie
- wykszt. kierunkowe
- mile widziane
wykszt. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- wykszta³cenie
min. zawodowe
- 2 lata dowiadczenia
- dowiadczenie
- dowiadczenie
- wykszta³cenie min.
rednie kierunkowe
- dowiadczenie
- dowiadczenie

