
 

 

 

OFERTA  WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Fenix 2 – Na Skrzydłach Aktywności” 

 

 

Szanowni Państwo  

Udział w projekcie to okazja do skorzystania z różnych przydatnych zajęć, szkoleń i kursów, 

które poprawią jakość życia, dadzą możliwość poznania nowych umiejętności społecznych  

i zawodowych, podpowiedzą jak radzić sobie z trudnościami życiowymi, wychowawczymi  

i osobistymi. Udział w projekcie jest szansą na poprawę życia swojego, jak również najbliższych 

członków rodziny, którzy również mogą zostać objęci wsparciem 

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego udział w projekcie i wszystkich zajęciach jest bezpłatny.  

 

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z wielu różnych form wsparcia. Poniżej 

przedstawiono przykładowy katalog zajęć, z którego będzie można wybrać to co potrzebne.  

1. Każdy uczestnik projektu będzie objęty opieką pracownika PCPR, który przybliży 

kolejne etapy, podpowie z czego każda osoba może skorzystać, jakie zajęcia mogą się przydać 

i w jakich kursach i szkoleniach wziąć udział.  

 

2. Zajęcia edukacyjne, czyli te rozwijające różne umiejętności przydatne w życiu 

codziennym obejmują:  

 kursy językowe, obejmujące naukę nowego języka, lub rozwijanie posiadanych 

umiejętności 

 kursy obsługi komputera, posługiwania się Internetem, programami biurowymi (Word, 

exel) 

 kurs prawo jazdy kat B 

 Kursy gospodarowania budżetem domowym, planowaniem wydatków, w tym również 

poradnictwo finansowe 

 zajęcia rozwijające zainteresowania, jak muzyka, taniec, fotografia, film, florystyka, 

ogrodnictwo 

 kursy uczące metod ręcznego wytwarzania przedmiotów, decoupage, zajęcia z gliny 

rzeźbienia, ozdabiania, itp. 

 kursy kulinarne,  florystyczne, ogrodnicze 

 zajęcia poprawiające wizerunek i podnoszące samoocenę, zajęcia stylizacji i wizażu,  

 kursy opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi  

 zajęcia doskonalące umiejętności rodzicielskie, stymulowanie rozwoju dzieci, wspieranie w 

trudnościach  

 korepetycje i zajęcia wyrównawcze 

 



 
3. Zajęcia prozdrowotne i podnoszące stan zdrowia 

 Zajęcia rehabilitacyjne, programy rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne 

 Zajęcia wspomagające rozwój: pomoc logopedy, biofedback, ćwiczenia korekcyjne 

 zajęcia relaksacyjne i masaże 

 konsultacje dietetyczne o zdrowym żywieniu 

 

4. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i radzenia sobie z problemami życiowymi 

 Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, - pomagają lepiej porozumiewać się, 

ułatwiają mówienie o swoich potrzebach, podejmowanie decyzji. 

 poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, - pomaga radzić sobie z różnego rodzaju  

problemami, upewniać się w swoich decyzjach 

 spotkania grupy wsparcia i psychoterapia – pomagają lepiej działać w życiu, lepiej poradzić 

sobie z przeszłością i trudnościami w przyszłości, uzyskać wsparcie i zrozumienie dla swoich 

problemów 

 

5. Wsparcie w obszarze zawodowym, skupiające się na: 

 wytyczeniu nowej ścieżki zawodowej lub rozwijaniu już posiadanych umiejętności   

 określeniu umiejętności zawodowych niezbędnych do nauczenia się 

 udziale w profesjonalnych kursach i szkoleniach które pomogą nabyć kwalifikacje 

zawodowe potrzebne do awansu lub zdobycia pracy.  

 stażu zawodowym zgodnym z predyspozycjami i zrealizowanymi szkoleniami 

 uzyskaniu informacji i kontaktów z potencjalnymi pracodawcami 

 

6. Wsparcie finansowe dla uczestników projektu wynikające z udziału w zajęciach: stypendia 

stażowe i szkoleniowe, finansowanie kosztów udziału w zajęciach, pomocy dydaktycznych, 

kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dziećmi 

 

 

 

 

 


