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Z upływem miesiąca XI/2012 r. zakończyły się kursy zawodowe i kompetencyjne, które
umożliwiły 10 uczestniczkom projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających
bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji – zgodnie z
ich potencjałem i predyspozycjami zawodowymi określonymi przez doradcę zawodowego.

  

W okresie 24.09-30.11.br. 5 uczestniczek wzięło udział w kursie prawa jazdy kat. B. Podczas
zajęć teoretycznych (30 godzin) zostały one zapoznane z zagadnieniami związanymi z
przepisami ruchu drogowego, poprawną techniką kierowania i podstawową obsługą pojazdów.
Zajęcia teoretyczne (30 godzin) prowadzone były na placu manewrowym, w ruchu miejskim
oraz poza obszarem zabudowanym; obejmowały m.in. elementy bezpiecznego prowadzenia
pojazdu i manewrów parkingowych. Egzamin wewnętrzny uczestniczki mają już za sobą;
życzymy im powodzenia na egzaminie państwowym : )
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W terminie 18.10-19.10.br. 9 osób uczestniczyło w kursie obsługi kasy fiskalnej (12 godzin).
Program szkolenia obejmował: ogólne przepisy zastosowań kas fiskalnych, sprzedaż na kasach
fiskalnych, ich programowanie, komunikację kas z komputerem, rodzaje płatności na kasie
fiskalnej, wykonywanie raportów i paragonów fiskalnych. Natomiast od dn. 18.10 do dn.
31.10.br. odbywały się zajęcia kursu „Profesjonalny sprzedawca z fakturowaniem i BHP” (40
godzin), w których wzięło udział 5 uczestniczek projektu. Podczas szkolenia zapoznały się one
nie tylko z obsługą kas fiskalnych, ale nabyły także umiejętności i wiadomości z zakresu
przepisów BHP i p.poż. w obiekcie handlowym, organizacji handlu w gospodarce rynkowej,
sprzedaży detalicznej, organizacji i przyjmowania dostaw towarów, wykonywania i
dokumentowania podstawowych obliczeń sklepowych, obsługi klienta i przebiegu sprzedaży
detalicznej. Kwalifikacje nabyte podczas tychże szkoleń są pożądane przy poszukiwaniu
zatrudnienia  i odpowiadają potrzebom lokalnego rynku pracy.

  

Najdłużej trwającym kursem zawodowym (130 godzin; 10.10-30.11.br.)  był kurs
gastronomiczny z elementami cateringu i minimum sanitarnym. Uczestniczyło w nim 5 osób.
Szkolenie umożliwiło im zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności dot. zasad i
przepisów BHP, ppoż obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego,  utrzymywania w
czystości i porządku stanowiska pracy, podstaw technologii gastronomicznej, cateringu i
organizacji imprez okolicznościowych. Podczas szkolenia uczestniczki obliczały wartość
energetyczną i odżywczą produktów i potraw, przygotowywały podstawowy asortyment potraw i
napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury
gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania, poddawały surowce
obróbce wstępnej i cieplej.

  

Ponadto, 6 uczestniczek projektu  zapoznało się z podstawami obsługi komputera, obsługi
edytora tekstu z pakietu OpenOffice.org, obsługi arkusza kalkulacyjnego z pakietu
OpenOffice.org oraz podstawami tworzenia prezentacji w programie Impress podczas kursu
komputerowego, przeprowadzonego przy wykorzystaniu zaplecza technicznego naszego
Ośrodka (70 godzin; w okresie 24.09 do 24.11)

  

Uczestniczki projektu zostały także przygotowane do podjęcia właściwych kroków w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia drugiego człowieka. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
(23.10.br) wskazał im zasady postępowania w razie wypadku, urazu czy wystąpienia nagłego
ataku choroby i wykształcił w nich naturalny odruch niesienia pomocy poszkodowanym.

  

Nie były to jedyne zajęcia szkoleniowe dla całej grupy beneficjentów. W dniach 04.12-06.12.br.
odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych, w których zakresie tematycznym znalazły
się m.in. zagadnienia dot.: kształtowania umiejętności wychowawczych rodzica niezbędnych do
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budowania satysfakcjonującej więzi i relacji z dzieckiem w rożnych okresach jego życia,
wyrażania uczuć, okazywania zrozumienia i akceptacji w procesie wychowania dziecka,
konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów oraz postępowania w przypadku trudności
wychowawczych. Aktualnie (od dn. 07.12.br.) uczestniczki projektu biorą udział w warsztatach
savoir-vivre’u (których założeniem jest nauka obyczajów i form towarzyskich, kultury dnia
codziennego oraz umiejętności zachowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,
nierzadko trudnych  i stresowych, w tym też podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą), a
także w warsztatach rodzinnych, mających na celu refleksję nad własną postawą
wychowawczą, omówienie metod wychowawczych, systemu nagród i kar, mądrej dyscypliny i
wychowania bez przemocy.

  

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca intensywnych działań projektowych tej edycji. Nie
zwalniamy jednak tempa. Przed nami jeszcze wyjazd do teatru, połączony z uroczystą kolacją,
podczas której podsumujemy rezultaty projektu i osiągnięcia jego tegorocznych uczestniczek.

  

Mimo niewielkich trudności i ogromu pracy, mamy satysfakcję z podjętego wysiłku, gdyż
zauważamy jego pierwsze efekty. A wszystko po to, by życie klientów naszego Ośrodka uległo
zmianom, by podjęli aktywność w sferze społecznej i zawodowej, by „zaczęli od nowa”.

  

  

  

Projekt współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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