
 

 

 

 

 

 

“NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach rozpoczęła realizację projektu 

"Nasza przyszłość  3". Projekt jest wdrażany w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  

w Starachowicach i 13 – 3 Hufcu Pracy w Kielcach. 

 Główny celem projektu jest wyrównywanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw 

aktywności zawodowej oraz wzrost kompetencji społecznych młodzieży 

 Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 15 – 17 lat;uczęszczającej do szkoły, mającej 

problemy z nauką (duże deficyty edukacyjne, zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem 

edukacji). Kolejnym warunkiem, jaki muszą spełniać beneficjenci projektu to nadzór kuratora nad 

nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej przynajmniej z jednego z 

powodów: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania. 

  

Zajęcia realizowane w ramach projektu 

1. MODUŁ EDUKACYJNY   

A. Warsztaty motywacyjno – aktywizujące  - 5h/gr  

B. Zajęcia wyrównawcze  z dwóch wybranych przez młodzież przedmiotów – 2 przedmioty x 

15 h (zajęcia odbywają się w dwuosobowych zespołach) 

C. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze (w przypadku beneficjentów zdających egzaminy 

poprawkowe w okresie wakacji). 

 

2. MODUŁ SOCJOTERAPEUTYCZNY  

A. Warsztaty socjoterapeutyczne – 10 h/gr  

B. Indywidualne wsparcie psychologiczne – 2 h/os.  

 

3. MODUŁ AKTYWIZUJĄCO – DORADCZY  

A. Planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej – 8 h/gr . 

B. Zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego – 2 h/gr 

C. Indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych – 2h/os.  

 

4. MODUŁ REKREACYJNO - EDUKACYJNY 

A. Koła zainteresowań (rozwijające kompetencje uczestników i rekreacyjne) – 20 h/gr 

B. Działalność kulturalno – edukacyjna (wyjścia do kina, teatru, na basen itp.) 



5. LETNIA AKADEMIA ROZWOJU – obóz wypoczynkowy realizowany w miesiącu 

lipcu b.r. 

Zajęcia  

a. Warsztaty integracyjne – 2 h/gr  

b. Warsztaty psychospołeczne - 12 h/gr 

c. Warsztaty technik relaksacyjnych – 10h/gr 

d. Kurs pierwszej pomocy – 6 h/gr 

e. Zajęcia rekreacyjno – edukacyjne – 20 h/gr  

f. Zajęcia profilaktyczne - 10 h/gr 

                                                  

6. SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE  zaplanowane we wrześniu b.r., podczas którego 

zostanie przeprowadzona ewaluacja projektu, warsztaty socjoterapeutyczne podsumowujące 

cały cykl pracy oraz zajęcia rekreacyjne 

 

 Uczestnikom projektu zapewniamy opiekę wychowawcy oraz dodatkowe wsparcie socjalne. 

Na czas udziału w projekcie młodzież zostanie objęta ubezpieczeniem NNW. Oferujemy obiad 

podczas zajęć grupowych oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia. Ponadto młodzież 

otrzyma tzw. wyprawkę edukacyjną (słowniki, kompedium wiedzy, zgodne z wybranymi zajęciami 

wyrównawczymi, przybory szkolne). 

Zajęcia odbywają się w dziesięcioosobowych grupach. Wiele spotkań prowadzonych jest 

indywidualnie.  

Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień – wrzesień 2011 (przy czym w okresie wakacji 

zorganizowany zostanie obóz, natomiast we wrześniu tylko podsumowanie). 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 

 

 

 

 


