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     Caritas Archidiecezji Przemyskiej rozpoczyna w dniach od 01.02.2011r. do 31.03.2011r. nabór kandydatów do 
udziału  w  drugiej  turze   projektu  pod  nazwą  „Caritasowe  Centrum Integracji  Społecznej”,  którego  działania 
zaplanowane  są  na  okres  trzech  lat  tj.  2010 r.-  2012 r.  Wsparciem w ramach  projektu  objęte  zostaną  osoby 
zagrożone  wykluczeniem społecznym.  Priorytetowo  będą  potraktowane  osoby,  które  spełniają   min.  Jedno  z 
wymienionych  kryteriów:  długotrwale  bezrobotne,  nie  zatrudnione  korzystające  z  pomocy  społecznej, 
niezatrudnione kobiety  samotnie wychowujące dzieci,  osoby  powracające  na rynek pracy po urlopach 
wychowawczych  i  macierzyńskich,  osoby  niepełnosprawne  oraz  młodzież  w  wieku  15-25  lat  zagrożoną 
wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa.

       Projekt obejmuje swym zasięgiem teren województwa podkarpackiego                
Dla  osób  zamierzających  przystąpić  do  udział  w  projekcie  zostały  utworzone  stałe  punkt  pomocy: Centrum 
Integracji Społecznej mieszczące się w Przemyślu ul Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl tel. (16) 676 90 60, oraz trzy 
Kluby  Integracji  Społecznej  zlokalizowane  przy:  I  -   „CARITAS”  -  DOM  SPOKOJNEJ  STAROŚCI 
Kąkolówka,  468,   36 – 030 Błażowa,  tel.  (17)229 79 27, - II ,,Ośrodku Rewalidacyjno -Wychowawczym 
Caritas”, Wysoka 49, 37-100 Łańcut, tel. (17)225 80 55,  III - Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym, ul. 
Wincentego Pola, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (13) 461 38 40. 
Zakres szkoleń  zawodowych:

• kurs operatorów koparko – ładowarek 
• kurs płytkarz 
• obsługa kas fiskalnych i fakturowanie komputerowe 
• kucharz 
• barman 
• kosmetyczka 

Osoby uczestniczące w szkoleniach zawodowych otrzymują bezpłatnie:
 wsparcie doradcze psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, socjoterapeuty, animatora,
 ciepły posiłek, kawę, herbatę, wodę mineralną podczas szkoleń,
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 dostęp do pracowni komputerowej z internetem w czasie udziału w projekcie - w godzinach pracy klubów,
 dostęp do świetlic socjoterapeutycznych w czasie udziału w projekcie (bilard, tenis stołowy, odtwarzacze 

DVD i CD, telewizja, szachy, lotki - w godzinach pracy klubów, 
 materiały szkoleniowe.

Dodatkowymi korzyściami dla uczestników szkoleń zawodowych są:  
 wypłacane za pełny udział w szkoleniu stypendium szkoleniowe w wysokości 4zł  brutto za każdą 

godzinę udziału w danych zajęciach,
 możliwość udziału w subsydiowaniu zatrudnienia dla grupy uczestników szkoleń przez okres 12 miesięcy. 

Bardzo ważnym elementem w realizacji  celów projektu,  jest  zmotywowanie  wolontariuszy,  oraz  opiekunów i 
członków rodziny osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, do aktywnego wspierania uczestników projektu w 
ich  dążeniach.  Planowane terminy  szkoleń  dostępne  na stronie  internetowej:  www.przemysl.caritas.pl i  w 
wymienionych wyżej Klubach Integracji Społecznej.
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