
Sprawozdanie - CIS edycja II- 2018/2019 

W ramach projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej – II edycja” nr RPPK.08.01.00-

18-0076/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII 

Integracja społeczna, Działanie 8.1. „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Odbywała się reintegracja społeczna i zawodowa w warsztatach 

gastronomicznym i porządkowym.  

W okresie od 31.10.2018 r. do 30.06.2019 r. grupa 24 osób realizowała reintegrację społeczną  

i zawodową w warsztacie gastronomicznym oraz warsztacie porządkowym i opieki nad 

terenami zielonymi. 

Nabywanie doświadczenia praktycznego, pozwalającego na zwiększeniu szans na znalezienie 

pracy i praktyczne przygotowanie zawodowe w warsztacie gastronomicznym, obejmowało 

swym zakresem: 

1. Ocenianie, jakości żywności oraz jej przechowywanie 
2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 
3. Planowanie i ocena żywienia 
4. Organizowanie produkcji gastronomicznej 
5. Planowanie i realizacja usług gastronomicznych 
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Równocześnie trwający przebieg działań w warsztacie porządkowym polegał na teoretycznym  

i praktycznym przygotowaniu zawodowym, którego zakres obejmował: 

1. Prace porządkowe i sprzątające w różnego typu pomieszczeniach oraz na zewnątrz 
2. Utrzymanie terenów zielonych 
3. Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych 
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Uczestnicy podczas trwania projektu podnosili i uzupełniali kompetencje personalne i społeczne 
takie jak: 
 
- ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane działania, 
- relacje interpersonalne, 
- umiejętność pracy w grupie. 
 
 
Podczas trwania projektu, Uczestnicy brali aktywny udział w następujących Szkolenia  
i poradnictwie, tworzącym aktywne mechanizmy wsparcia dla podjęcia aktywności zawodowej  
i poprawy sytuacji życiowej poprzez rozwój osobisty, były to: 
 
1. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  
2. Trening Umiejętności Interpersonalnych (72 godz.) 
3. Grupy wsparcia (96 godz.) 
4. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej (144 godz.) 
5. Szkolenie: Podstawy obsługi komputera (96 godz.) 
6. Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna (48 godz.) 
7. Warsztaty socjoterapeutyczne (48 godz.) 
8. Warsztaty „Wizerunek pracownika” (32 godz.) 



9. Szkolenie: „Prowadzenie działalności w sektorze Ekonomii Społecznej” (96 godz.) 
10. Grupowe poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i prawne (25 godz.) 
11. Doradztwo zawodowe (288 godz.) 
 
W trakcie dotychczasowej działalności nawiązano współpracę z kilkunastoma podmiotami  
i instytucjami, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wykonywano również usługi 
dla wielu klientów indywidualnych. 
 
W ramach porozumienia z pracodawcami uczestnicy poznawali specyfikę pracy w takich 
zawodach jak: magazynier, pracownik gospodarczy, pomocniczy robotnik budowlany, pomoc 
kuchenna, sprzedawca. 
W ramach współpracy CIS z spółdzielniami mieszkaniowymi na terenie Strzyżowa uczestnicy 
warsztatu porządkowego świadczyli usługi porządkowe w budynkach jak i w ich otoczeniu, 
uczestnicy warsztatu gastronomicznego zajmowali się pomocą w przygotowaniu i wydawaniu 
posiłków na kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Publicznym Przedszkolu  
w Strzyżowie. 
 
W II edycji został zakupiony specjalistyczny sprzęt ( odśnieżarka, autochłodnia), co umożliwiło 
kompleksową realizację indywidualnych zleceń. 
 
W wyniku reintegracji społecznej i zawodowej do dnia 30.06.2019r. 9 uczestników podjęło 
pracę. W wyniku indywidualnych starań 1 z uczestników podjęło staż zawodowy.   
Pozostała część uczestników w liczbie 7 zadeklarowało udział w projekcie mającym na celu 
aktywizacje zawodową mieszkańców województwa podkarpackiego. 
Bierność zawodową wśród uczestników projektu przejawiło 7 osób.  


