Harmonogram szkoleń w ramach projektu
W dniach 01 lipca 2009r. do 10 lipca 2009r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach odbyła się rekrutacja Beneficjantów Ostatecznych do projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL
2007-2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W dniu 10 lipca 2009r. o godzinie 15.30 Komisja ds. rekrutacji przeanalizowała ankiety rekrutacyjne i wyłoniła potencjalnych Beneficjentów w projekcie. Po czym, Przewodniczący Komisji telefonicznie powiadomił wyłonionych kandydatów o rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 13 lipca 2009r. o godz. 9.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach
W dniu 13 lipca 2009r. o godzinie 9.00 Komisja ds. rekrutacji przeprowadziła rozmowę z 14 osobami chętnymi do udziału w projekcie. Spośród tych kandydatów komisyjnie wybrano 10 Beneficjentów Ostatecznych.
W dniach 24-26 sierpień 2009r. 10 wychowanków rodzin zastępczych było uczestnikami wyjazdu integracyjnego do Białowieży. Uczestnicy podczas wyjazdu uczestniczyli w 12 godzinnym szkoleniu. Opiekę i nadzór nad uczestnikami sprawowali pracownicy PCPR, zaangażowani w realizację projektu.
W dniach 27-28 sierpień, 26-27 październik,23-24 listopad b.r. odbyły się zajęcia z warsztatów psychologicznych. Beneficjentów podzielono na dwie grupy. Jedną stanowili 10 wychowanków rodzin zastępczych, a drugą 8 osób niepełnosprawnych.
Celem warsztatu psychologicznego było nabycie umiejętności psychospołecznych – komunikacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, postawy asertywności, kurs autoprezentacji.
W dniach od 31 sierpnia do 17 września w ramach projektu odbył się kurs zawodowy „Zajęcia komputerowe” mający na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z podstawami obsługi komputera, wprowadzeniem do systemu WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL, Internet Wszyscy kursanci ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, zaświadczenia o ukończonym kursie Beneficjenci otrzymają podczas konferencji kończącej projekt.

W dniach 19-20 październik, 16-17 listopad b.r. odbyły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla 8 BO osób niepełnosprawnych
Zajęcia te obejmowały zakres pisania CV, listu motywacyjnego, jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak zaprezentować swoja osobę.
W dniu 17 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca trwającego od lipca b.r. Projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro w powiecie Łosickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Zadania 1 Aktywna integracja odbył się wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla 8 Beneficjentów Ostatecznych osób niepełnosprawnych.
W dniach 29.09-12.10.2009r. beneficjenci przebywali w OW „PANORAMA” S.C. w Ustroniu Morskim, gdzie korzystali zajęciach przewidzianych programem turnusu. Uczestnicy korzystali z rehabilitacji i brali udział w zajęciach przewidzianych w programie turnusu.
W terminie 27-28 listopad 2009r, Beneficjenci projektu w ramach Zadania 6 Działania o charakterze środowiskowym byli uczestnikami 3 dniowej wycieczki do Krakowa i okolic.
4 grudnia w ramach Zadania 6 Działania o charakterze środowiskowym odbyło się spotkanie świąteczne dla 18 Beneficjentów Ostatecznych i otoczenia, którego celem była integracja środowiskowa grupy.
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