
ZAJĘCIA  ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA w okresie sprawozdawczym:  

w formie zajęć grupowych odbyło się w 20 h zajęć grupowych dla 30 osób tematyka szkoleń związana 

z problematyką zdrowego trybu życia. Szkolenia były prowadzone przez trenera przy wsparciu 

asystenta ONI.. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia , 

szkodliwością palenia tytoniu i nadużywania alkoholu dowiedzieli się jak chronić środowisko przed 

zanieczyszczeniem ,mówiono czym jest stres i jak radzić sobie ze stresem , omawiano zasady 

bezpieczeństwa w sieci, oraz bezpieczeństwo w życiu codziennym. Tematyka szkoleń dostosowana 

była do możliwości intelektualnych UP , szkolenia prowadzone była z poszanowaniem równości płci, 

bez przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji i była dostosowana do UP. Zajęcia odbywały się w 

pomieszczeniach Koła PSONI dostosowanych do potrzeb ON. Wnioskodawca w ramach działania 

udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny w 

wymiarze 20 h szkoleniowych w ramach szkoleń związanych z tematyką zdrowego stylu życia 

przewidziano 8 grup po 5 UP, dla każdej grupy po 20 h. Wkład własny wyceniony jako stawka 

miesięczna użytkowania sali na tę formę wsparcia w wysokości 250 zł. 2.ZDROWY STYL ZYCIA -w 

formie zajęć indywidualnych odbyło się 60 h wsparcia dla 33 UP. Podczas zajęć rozmawiano na temat 

stresu , antykoncepcji i bezpiecznego seksu, palenia tytoniu , chorób cywilizacyjnych itp. Tematyka 

spotkań prowadzona była z poszanowaniem równości płci, bez przejawów jakiejkolwiek form 

dyskryminacji. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu Koła PSONI dostosowane dla potrzeb ON. 

Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny 

PSONI jako wkład własny w wymiarze 30 godzin, wyceniony na kwotę 375 zł za miesiąc. 

AD 2 w ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano: 1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZE . 75 

h wsparcia indyw. dla 15 UP z psychologiem ( osoba wyłoniona zgodnie z zasadą rozeznania rynku) . 

Faktury wg h wsparcia w danym m-cu . Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Koła PSONI 

dostosowanych do potrzeb ON - wkład 30 zł za h. 2. zajęcia grupowe z KOMPETENCJI SPOŁ. : 

przeprowadzono 20 godzin zajęć grupowych dla 15 osób. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach 

dostosowanych do potrzeb ON. Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię 

stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład własny- UP podzielono na 8 grup po 5 os. 

Wkład własny wyceniony na kwotę 250 zł na miesiąc w ramach działania. Szkolenia prowadzone były 

przez trenerów posiadających kwalifikacje do pracy z ONI- trenerzy zatrudnieni są na zasadzenie 

umowy o pracę. Jako osobę wspomagającą pracę trenera zatrudniono asystenta osoby 

niepełnosprawnej. AON zatrudniony jest na zasadzanie umowy o pracę. Zajęcia prowadzone były z 

poszanowaniem równości płci, bez przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji i. 3. SPOTKANIA 

KONSULTACYJNE dla rodzin :odbyło się 24h spotkań , program obejmował : aktywne słuchanie • 

radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, lęk i agresja, seksualność osób 
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niepełnosprawnych; • autonomia osób niepełnosprawnych, postawy rodzicielskie; inteligencja 

emocjonalna; techniki wywierania wpływu. Pomieszczenia były dostosowane dla potrzeb ONI . 

Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny 

PSONI jako wkład własnypomieszczenia udostępnione będą na 192 h przewidzianych na cały cykl 

szkoleń. Stawka 5o zl za h Spotkania prowadzone są przez psychologa , wyłonionego zg z zasadą 

rozeznania rynku . Spotkania wsparcia prowadzone były z poszanowaniem równości płci, bez 

przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji i 4 DORADZTWO ZAWODOWE: 30 h warsztatów 

grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz AON .Doradca zawodowy zatrudniony 

jest na zasadzie dodatku do wynagrodzenia w zależności od ilości h w miesiącu , asystent zatrudniony 

jest na umową o pracę, podczas warsztatów UP koncentrowali się na, prostych czynnościach, które są 

jednak niezbędne i są wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy,; koncentrowali się 

również na metodach aktywnego poszukiwania pracy oraz sposobu aplikowania o nią. Wnioskodawca 

w ramach działania udostępnił powierzchnię dostosowaną do potrzeb ON stanowiącą potencjał 

infrastrukturalny PSONI jako wkład własny- pomieszczenia udostępnione będą na 160 g dla 8 grup po 

20 h każda grupa koszt udostęp. pomieszczeń na kwartał wyceniono na kwotę 1000zł . Spotkania w 

zakersie doradz prowadzone były z poszanowaniem równości płci, bez przejawów jakiejkolwiek form 

dyskryminacji i 5. ELEMENTY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. W ramach tego działania w okresie 

sprawozdawczym odbyło się jedno wyjście do kina dla 44 osób na film Kogel mogel oraz rejs statkiem 

w rejsie wzięło udział 50 UP , na statku dla UP obył się poczęstunek biesiadny podczas posiłku 

uczestnicy mogli wspólnie spożywać róże potrawy podziwiając widoki Szczecina. 6,DORADZTWO 

INDYWIDUALNE INDYWIDUALNA przeprowadzono 100 h dla 15 os. , spotkania prowadzone były 

przez doradcę zawodowego , zatrudnionego na zasadzie dodatku do umowy o prace, podczas 

spotkań z DZ , UP pisali CV, uczyli się poruszać po rynku pracy , przygotowywali się do podejmowania 

rozmów o prace, dowiedzieli się z jakich źródeł należy korzystać szukając pracy. Wnioskodawca w 

ramach działania udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład 

własny udostępnił - pomieszczenia dostosowane do potrzeb ON , pomieszczenie udostępnione będą 

na 12 miesięcy, koszt z miesiąc udostępnienia wyceniano na 500 zł Spotkania prowadzone były z 

poszanowaniem równości płci, bez przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji. Zadanie 3 

ZDOBYWAMY NOWE UMIEJĘTNOŚCI W okresie sprawozdawczym w ramach zadania 3. Po 

rozpoznaniu rynku zakupiono ubrania robocze dla UP . Prowadzone były prace związane z 

wyłonieniem dostawców środków trwałych , sprzętu i artykułów potrzebnych do realizacji zadania w 

tym zestawu do wypalania kawy i bakalii zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznania rynku. 

Zadanie Koszty pośrednie W ramach kosztów pośrednich realizowano proces zarządzania projektem. 

Zatrudniony personel wykonuje powierzone zadania w elastycznym systemie dla możliwości godzenia 

życia zawodowego z prywatnym. Członkowie personelu maja bieżący kontakt mailowy i telefoniczny. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


Odbywają regularne spotkania personelu. Przeprowadzono wybór dostawców usług i dostaw zgodnie 

z zasada konkurencyjności i w drodze rozeznania rynku. Prowadzona jest promocja projektu – na 

stronie wnioskodawcy oraz w kontaktach z innymi podmiotami. 
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