
 KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ,                                                                                       
                               W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.



Projekt realizowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VII Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie. Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w wysokości 
406 830,00 zł i środków budżetu powiatu 
kwidzyńskiego, w wysokości 71 793,53 zł.

Celem projektu „Krok w dorosłość” jest 
ułatwienie wejścia na otwarty rynek pra-
cy osobom niepełnosprawnym i młodzieży 
pochodzącej z placówek opiekuńczo - wy-
chowawczych i rodzin zastępczych. Cele 
szczegółowe to aktywizacja zawodowa 
i integracja społeczna, ochrona przed 
marginalizacją i niedostosowaniem 
społecznym, podnoszenie kompetencji 
życiowych i umiejętności zawodowych, 
zmiana postaw życiowych, nabycie kom-
petencji prospołecznych, wzrost poziomu 
wykształcenia, poprawa sprawności 
psychofizycznej, zdobycie nowych, pod-
niesienie i udoskonalenie już posiada-
nych kwalifikacji zawodowych. Projekt 
realizowany od 1 czerwca 2012 roku do 
31 grudnia 2013 roku. To kontynuacja 
projektu, którego realizacja rozpoczęła 
się w 2009 roku. Co roku poszerzana 
była forma wsparcia dla uczestników 
projektu.

PROJEKT „KROK W DOROSŁOŚĆ”

W projekcie uczestniczyło 19 osób 
niepełnosprawnych w stopniu umiar-
kowanym i znacznym, 35 wychowan-
ków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo – wychowawczych, w 
wieku od 15 do 25 lat oraz rodziny 
zastępcze i osoby prowadzące rodzin-
ne domy dziecka (30 osób). 

UCZESTNICY PROJEKTU

Osoby niepełnosprawne (w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym), które uczestniczyły w progra-
mie „Krok w dorosłość”, realizowanym przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, 
poznawały tajniki różnych zawodów. Odwiedzili 
między innymi pracowników Terenów Rekreacyj-
no-Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie.



Niepełnosprawni wzięli udział w kursach robie-
nia biżuterii i decoupage. Skorzystali też z porad-
nictwa specjalistycznego w zakresie kosmetologii i 
fryzjerstwa. W ten sposób poznali tajniki zawodu, 
co pomoże w wyborze zawodu.

AKTYWNA REHABILITACJA

Osoby niepełnosprawne skorzystały z warszta-
tów rewalidacyjno-pedagogicznych z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej, podczas 
których mieli możliwość poznania specyfiki pracy 
w zakładach pracy w powiecie kwidzyńskim.

Wykonywana była przez 
dwóch etatowych pracow-
ników, w tym pracownika 
socjalnego będącego jedno-
cześnie doradcą do spraw 
osób niepełnosprawnych. 
Pracownicy socjalni na eta-
pie rekrutacji przeprowadzili 
wywiady środowiskowe z 
beneficjentami i sporządzili 
indywidualne plany rozwoju 
zawodowego, w przypadku 
osób niepełnosprawnych 
oraz indywidualne progra-
mu usamodzielnienia dla 
młodzieży. 

PRACA SOCJALNA

W ramach zaplanowanych 
działań zapewniono profe-
sjonalne wsparcie, mające 
na celu zarówno pokona-
nie psychologicznych barier 
uniemożliwiających podjęcie 
zatrudnienia jak i zapewnie-
nie szkolenia zawodowego 

pozwalającego na zdobycie 
kwalifikacji zawodowych 
dostosowanych do potrzeb na 
lokalnym rynku pracy. 



Rodziny zastępcze i osoby prowa-
dzące rodzinne domy dziecka skorzy-
stały z indywidualnego i grupowego 
poradnictwo specjalistycznego. Poza 
tym zostały objęte wsparciem dwóch 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. Udzielali oni pomocy 
rodzinom w realizacja zadań wyni-
kających z pieczy zastępczej. 

PROPOZYCJE DLA MŁODZIEŻY
Młodzież będąca wy-

chowankami rodzin za-
stępczych i placówek 
opiekuńczo – wycho-
wawczych miała moż-
liwość indywidualnych 
spotkań z doradcą za-
wodowym, których ce-
lem było wyznaczenie 
indywidualnej ścieżki 

zawodowej. Poza tym młodzież wzięła udział w kursach 
zawodowych: spawacza, kosmetyczki z elementami 
wizażu, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kierowcy 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługa 
wymiany butli gazowej na wózku, prawa jazdy kat. „B”, 
obsługi komputerowego programu handlowo-magazyno-
wego i programu fakturowania i barmańsko-kelnerski. 
Poza tym dla młodzież skorzystała z poradnictwa spe-
cjalistycznego. Sfinansowano także zajęcia szkolne dla 
jednej osoby, aby mogła uzupełnić wykształcenie.

Wśród młodzieży największe 
zainteresowanie wzbudziły kursy 
zawodowe. Porównanie kursów 
z ofertami pracy, które trafiały 
do Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kwidzynie pozwoliło na wybranie 
takich, które odpowiadały na zapo-
trzebowania rynku pracy oraz były 
zgodne z oczekiwaniami i predys-
pozycjami uczestników projektu. 

PROJEKT DLA RODZIN



Działania obejmujące osoby niepełnosprawne 
mają na celu aktywizację zawodową i integrację spo-
łeczną, co wpłynie na podniesienie ich kompetencji 
życiowych i umiejętności zawodowych, tym samym 
ułatwi zaistnienie na rynku pracy. W przypadku 
grupy wychowanków rodzin zastępczych bądź pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych  chodzi przede 
wszystkim o zmianę postawy życiowej młodzieży, 
ochronę przed marginalizacją i niedostosowaniem 
społecznym, a także rozpoznanie umiejętności i 
predyspozycji zawodowych oraz nabycie kluczowych 
kompetencji zawodowych, które będą  przydatne w 
pracy i rozwoju osobistym.

Rekrutacja uczestników odbywała się 
w dwóch etapach. Pierwszy w okresie od 
1 czerwca 2012 r. Do 31 lipca 2012 roku, 
natomiast drugi w okresie od 1 stycznia  
do 28 lutego 2013 r., przy udziale pra-
cowników socjalnych zatrudnionych w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinnie 
w Kwidzynie. W przypadku osób niepełno-
sprawnych zostały wystosowane pisma do 
ośrodków pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych i warsztatów terapii zajęcio-
wej celem wskazania osób chętnych i kwali-
fikujących się do udziału w projekcie. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Wsparcie miało charakter kompleksowy, do-
stosowany do potrzeb konkretnego uczestnika 
projektu, opracowany i realizowany na pod-
stawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb.

REALIZATOR PROGRAMU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
     w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30 
Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00 
        e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm  
                   pcprkwidzyn@o2.pl 
               www.kwidzyn.epcpr.pl



Wzrost potencjału społecznego i zawodowego poprzez podniesienie i nabycie 
kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i społecznych, podniesienie samooce-
ny, wiary we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych,  zmniejszenie 
obszarów wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu aktywności społecznej 
oraz wzrost motywacji i aspiracji zawodowych to tylko niektóre z efektów rea-
lizacji projektu. 

Warsztaty i kursy kończyły się egzami-
nem. Zasze nadawno temu wydarzeniu 
uroczystą oprawę. 

107 osób objęły działania pro-
wadzone podczas trzeciej edycji 
programu „Krok w dorosłość”



Powiatowe Centrum Pomocy  Ro-
dzinie w Kwidzynie cztery lata temu 
rozpoczęło realizację programu „Od 
uczestnika do pracownika”. Program 
„Krok w dorosłość” jest kontynuacją 
tamtego projektu, którego celem jest 
udzielnie osobom niepełnosprawnym 
oraz młodzieży z placówek opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia w samo-
dzielności i przygotowaniu do podjęcia 
pracy zawodowej. Samorząd powiatu 
za realizację programu „Od uczestnika 
do pracownika” uzyskał wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie „Samorząd 
równych szans” oraz tytuł „Samo-
rząd równych szans”. Organizatorem 
konkursu „Samorząd równych szans” 
jest Fundacja Instytut Rozwoju Re-
gionalnego. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Pełnomocnika Rządu do 
spraw Równego Traktowania. Według 
organizatorów jego celem jest wsparcie 
samorządów, głównie powiatowych 
w zakresie prowadzenia polityki na 
rzecz osób niepełnosprawnych, aby 
umożliwić im jak najszerszy udział we 
wszystkich dziedzinach życia.

Głównym celem projektu 
jest wzrost aktywności spo-
łeczno – zawodowej miesz-
kańców powiatu kwidzyń-
skiego głównie zwiększenie 
potencjału społeczno – za-
wodowego osób opuszczają-
cych placówki opiekuńczo 
– wychowawcze, bądź rodzi-
ny zastępcze oraz wsparcie 
integracji społeczno – za-
wodowo – zdrowotnej osób 
niepełnosprawnych.

WYRÓŻNIENIE PROJEKTU
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WYDANIE SPECJALNE 27 listopada 2013 r.
Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, 

dotyczący problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Wydawca: Fundacja „MISERICORDIA”

Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  055 279 35 64

e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
Publikację przygotowano w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Górkach prowadzonym przez Fundację „Misericordia”.


