Projekt „„Pierwszy krok w lepszą przyszłość” realizowany będzie w ramach programu
operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z upośledzeniem
umysłowym w zakresie ich umiejętności zawodowych i społecznych podnosząc tym samym
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Cele szczegółowe projektu to:

-

podniesienie kompetencji zawodowych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkimi umiarkowanym w zawodzie kucharza, piekarza, cukiernika;

-

praktyczne poznanie przez młodzież upośledzoną zawodu pomocnika pracownika
hotelu poszerzając tym możliwości wyboru ścieżki zawodowej zgodnie z własnymi
potrzebami i zainteresowaniami;

-

zwiększenie wiary w siebie, podniesienie poczucia wartości, wyposażenie w
praktyczną wiedzę i umiejętności, zmotywowanie uczniów do dalszego rozwoju i
aktywności zawodowej;

-

wykształcenie

umiejętności

interpersonalnych,

które

ułatwiają

uczniom

z upośledzeniem umysłowym kontakty z szerszym środowiskiem i pozwolą na
bardziej aktywne życie społeczne i zawodowe.

Zajęcia ujęte w programie odbywać się będą

w godzinach pozalekcyjnych. Projekt

przewiduje następujące działania:

-

zajęcia z doradcą zawodowym – zajęcia będą miały charakter sesji grupowych lub
spotkań indywidualnych, a także wyjazdów do zakładów pracy. Doradca zawodowy
będzie również prowadził dyżury raz w tyg. –2 godziny, umożliwiające indywidualne
porady dla beneficjantów;

-

warsztaty psychologiczno-socjoterapeutyczne – będą kształtowały umiejętności
w zakresie prawidłowej komunikacji, rozwiązywania problemów; ważnym celem
jest podniesienie własnej wartości, motywowanie do podejmowania działań a tym
samym do własnego rozwoju;

-

zajęcia praktyczne zawodu – odbywać się będą pod kierunkiem instruktorów zawodu
(3godz z instruktorem gastronomii, 2 godz. hotelarstwa); zajęcia w I etapie odbywać
się będą na terenie placówki i w tym celu w ramach projektu doposażona zostanie
pracownia gastronomiczna;

-

praktyki zawodowe – w ramach projektu, w celu organizacji praktyk wyjazdowych
dla uczniów biorących udział w projekcie, szkoła współpracować będzie z Zakładem
Aktywności Zawodowej Diecezji Legnickiej w Jeleniej Górze;

Grupę docelową stanowi 50 uczniów w wieku 16-21 lat uczęszczających do Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkól i Placówek Specjalnych w Jeleniej Górze

Okres realizacji projektu:

wrzesień 2009- lipiec 2011

Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:

522 094 zł
443 780 zł

