
 

 

 

II. „ PROJEKT NOWE PERSPEKTYWY 2” 

CZAS REALIZACJI 

od 01.VII. 2013 do 30.VI. 2014 roku 

UCZESTNICY 

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 50 osób nieaktywnej zawodowo 

młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15 - 24 lata, pochodzącej z rodzin 

wielodzietnych, środowisk zagrożonych, niepełnych i patologicznych, którym ograniczenia 

materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne 

nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. 

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z 

OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu 

oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki  

- 20 osób w 13-7 HP Pińczów na bazie Hufca Pracy 13-7 – Pińczów ul. Spółdzielcza 6, Tel. (41) 

357-61-93 

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca 

się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej w obszarze rynku 

pracy oraz integracji społecznej, w tym absolwenci OHP  

- 30 osób w 13-3 HP Kielce na bazie Hufca Pracy 13-3 Kielce ul. Paderewskiego 31 tel. (41) 34-

446-11 

 

CEL PROJEKTU  

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
udział w szkoleniach i kursach, a także ułatwienie dostępu do usług rynku pracy  
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU  

 Podjecie zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej 

 wyrównanie zaległości edukacyjnych zakończone promocja do następnej klasy  

 nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 
 

REALIZACJA 
 

W październiku 2013 roku rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego w: 

- 2-ch grupach w Pińczowie 

- 3-ch grupach w Kielcach 

 



,,Nowe Perspektywy 2” – zdjęcia z realizacji projektu 

 

 
Fot. 1. Uroczyste rozpoczęcie projektu „Nowe Perspektywy 2” 

 
Fot. 2. Zajęcia z doradcą zawodowym panią Bożeną Leksą 



 
Fot. 3. Grupa uczestników projektu podczas zajęć z Elżbietą Ścióg 

 

 
Fot. 4. Elżbieta Ścióg - doradca zawodowy MCK z Buska, podczas spotkania 

z uczestnikami Projektu 



 
Fot. 5. Młodzież podczas ćwiczenia przygotowującego do autoprezentacji 

 
Fot. 6. Ćwiczenia w grupie - „Kalambury zawodoznawcze” 



 
Fot. 7. Klaudia podczas prezentacji ćwiczenia „Drzewo grupy” 

 
Fot. 8. Prezentacja filmu o zawodach 



 
Fot. 9. Uczestniczka zajęć podczas ćwiczenia „Oczekiwania pracodawców” 

 
 

Fot. 10. Grupowe zajęcia z psychologiem 
 
 
 
 

 



 
Fot. 11. Uczestnicy projektu podczas ćwiczeń 

 
Fot. 12. Uczestnicy projektu podczas ćwiczeń 



 

Fot. 13.  Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Kielcach - Rozwiązywanie „Testu do 

samooceny” 

 
Fot. 14. Praca w grupach 

 



 

Fot. 15. Praca w grupach 

 
 

Fot. 16. Praca w grupach 

 



 

 

Fot. 17. Prezentacja wspólnej pracy "Gospodarstwo agroturystyczne 

 
Fot. 18. Prezentacja wspólnej pracy "Gospodarstwo agroturystyczne 

 



 

 

 

Fot. 19. Grupa B-3 z Liderem Klubu Pracy 

 
Fot. 20. Lider Klubu Pracy – Pani Agnieszka Serek 



 

 

 

Fot. 21. Uczestnicy w trakcie warsztatów 

 
 


