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Projekt „Aktywny powrót”

Działanie 1.5  „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez 
wsparcie grup szczególnego ryzyka”

Schemat a  „Wspieranie osób z grup zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym”

Sektorowy Program Operacyjny  Rozwój Zasobów Ludzkich

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie szans osób 

uzaleŜnionych od alkoholu, które ukończyły terapię

w Areszcie Śledczym w Krakowie - Podgórzu na 

znalezienie zatrudnienia. 

W dłuŜszej perspektywie realizacja projektu ma 

zapobiec ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

oraz ewentualnej recydywie. 

„Aktywny powrót”
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Beneficjentami Ostatecznymi projektu jest:

80 męŜczyzn – alkoholików poddanych terapii  

w Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu 

o niskich i nieprzydatnych na rynku pracy 

kwalifikacjach zawodowych.

„Aktywny powrót”

Działania realizowane w trakcie projektu:

I ETAP
Doradztwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Murarz – tynkarz

Malarz – tapeciarz

Kafelkarz – posadzkarz

Technolog robót 
wykończeniowych
Brukarz

Szkolenia dodatkowe

Aktywne poszukiwanie pracy

ABC komputera

II ETAP
Przygotowanie zawodowe          

w miejscu pracy dla 30 

uczestników projektu

Udział w grupach wsparcia

Opieka psychologiczna              

i terapeutyczna

Poradnictwo prawne

Opieka wolontariusza

„Aktywny powrót”
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Planowane rezultaty projektu:

80 osób ukończy szkolenia zawodowe

Co najmniej 75 % (60 os) zda egzamin wewnętrzny 
kończący szkolenie zawodowe

Zostanie zrealizowanych 2140 godzin szkoleń
zawodowych, w tym 1570 godzin zajęć praktycznych

80 osób pozna aktualną sytuację na rynku pracy                  

i przygotuje dokumenty aplikacyjne

80 osób zdobędzie podstawowe umiejętności posługiwania 
się komputerem osobistym

„Aktywny powrót”

30 osób będzie uczestniczyło w przygotowaniu 
zawodowym w miejscu pracy

80 osób skorzysta z pomocy prawnika

Co najmniej 50 osób skorzysta z pomocy grupy wsparcia

24 osoby po projekcie znajdą zatrudnienie

„Aktywny powrót”

Planowane rezultaty projektu:
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Projekt jest realizowany:

od 1 kwietnia 2006 – 31 marca 2008

Wartość projektu:

998 983,29 złotych

„Aktywny powrót”

Projekt „Aktywny Powrót” realizacja:

Odbyło się pięć edycji szkoleń zawodowych 

„Murarz – tynkarz”, „Malarz – tapeciarz”, 
„Technolog robót wykończeniowych”

w których:

uczestniczyło 50 osób,

ukończyło 49 osób,

opuściło Areszt Śledczy 32 osoby.

„Aktywny powrót”
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Projekt „Aktywny Powrót” realizacja:

Dodatkowo, kaŜdy z uczestników wziął udział
w:

kursie „ABC komputera” – 30 godzin

kursie „Aktywny na rynku pracy” – 10 godzin

„Aktywny powrót”

Zakłłłład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rezultaty projektu „Aktywny Powrót”:

zatrudnienie podjęło 12 uczestników 
kursów, 

3 uczestników kontynuuje naukę.

„Aktywny powrót”
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Obecnie realizowana jest 5 edycja

na kierunku 

„Technolog robót wykońńńńczeniowych”

kurs ten trwa 270 godzin dydaktycznych

w tym 217 godzin zajęć praktycznych, 

uczestniczy w nim 10 osób.

„Aktywny powrót”

Serdecznie Dziękuję

„Aktywny powrót”


