“NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2”
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
w okresie maj – wrzesień 2010 roku wdrażała projekt „Nasza przyszłość 2” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 2007-2013
Priorytet I, Poddziałanie 1.3.3). Udział w projekcie wzięły dwie dziesięcioosobowe grupy
młodzieży: z Kielc oraz ze Skarżyska – Kamiennej.
Projekt adresowany był do młodzieży w wieku 15-17 lat, mającej zaległości edukacyjne
i wychowującej się w rodzinach borykających się z różnorodnymi problemami,
Celem projektu było niwelowanie zaniedbań edukacyjnych, ułatwienie dostępu do usług
rynku pracy oraz wzrost kompetencji społecznych.
Każdy uczestnik został objęty kompleksowym wsparciem. Młodzież wzięła udział
w następujących zajęciach:
1. MODUŁ EDUKACYJNY
- Warsztaty motywacyjno – aktywizujące
- Zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przedmiotów
- Kurs komputerowy
2. MODUŁ SOCJOTERAPEUTYCZNY
- Warsztaty socjoterapeutyczne
- Indywidualne wsparcie psychologiczne
3. MODUŁ ZAWODOWY
- Planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej
- Indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych
4. MODUŁ REKREACYJNY
- zajęcia w ramach dwóch wybranych kół zainteresowań. Największym zainteresowaniem
cieszyły się: koło muzyczne, plastyczne, sportowe, taneczne.
5. SPECJALISTYCZNA INDYWIDUALNA OPIEKA PROFILAKTYCZNO –
TERAPEUTYCZNA
Indywidualne konsultacje ze specjalistami: psychologiem, terapeutą uzależnień,
prawnikiem, specjalistą ds. interwencji kryzysowej. Z konsultacji mogli korzystać rodzice
razem z dzieckiem.
6. OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY
W sierpniu 2010 r. młodzież wyjechała na dziesięciodniowy obóz socjoterapeutyczny
organizowany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (województwo podlaskie).
W czasie obozu beneficjenci projektu wzięli udział w wielu ciekawych zajęciach warsztatowych

dotyczących zachowań ryzykownych, technik relaksacyjnych i rozwoju osobistego. Młodzież
ukończyła kurs pierwszej pomocy. Organizatorzy zaplanowali też wiele ciekawych zajęć
rekrecyjnych – wyjścia do kina, na basen oraz zwiedzanie najciekawszych zakątków Podlasia.
Natomiast w Ośrodku Szkolenia i Wychowania zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla
beneficjentów projektu z Podlaskiej WK OHP.
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Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie, podczas którego oprócz ewaluacji projektu
zaplanowano wiele atrakcji. Grupa beneficjentów zwiedziła jedne z najciekawszych miejsc regionu
świętokrzyskiego m.in. Jaskinię RAJ oraz Zespół Pałacowy w Kurozwękach.
Uczestnicy projektu mieli zapewnione ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na
zajęcia, poczęstunek. Otrzymali również wyprawki edukacyjne. Udział we wszystkich zajęciach był
bezpłatny.
Efekty realizacji projektu „Nasza przyszłość 2”:
 95 % uczestników ukończyło projekt zgodnie ze ścieżką wsparcia. Jeden z uczestników
projektu (mężczyzna z grupy 13-3 HP Kielce) zrezygnował z udziału w projekcie ze
względu na podjęcie pracy sezonowej;


Na 20 uczestników projektu tylko jedna osoba nie otrzymała promocji do następnej klasy.
Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym badaniem predyspozycji
zawodowych oraz zainteresowań;



Na temat każdego z beneficjentów projektu opracowana została indywidualna diagnoza
psychologiczno – pedagogiczna.
W obu grupach wychowawcy i socjoterapeuci pracujący z młodzieżą przez cały czas

trwania projektu zaobserwowali osiągnięcie następujących efektów pracy terapeutyczno –
wychowawczej:
- podniesienie poziomu kompetencji społecznych,
- podniesienie poziomu wiedzy,
- ukształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno – zawodowej,
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej,
- zwiększenie motywacji do podejmowania konstruktywnych działań,
- nabycie umiejętności odreagowania napięć emocjonalnych i radzenia sobie ze stresem,
- poprawa poziomu funkcjonowania w społeczeństwie,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności.

