AKTYWNE ZAWODZIE
Niekiedy do zmiany i działania potrzebny jest impuls
Skąd pomysł na „Aktywne Zawodzie”?
Potrzeba podjęcia działań na Zawodziu pojawiła się już w 2015, podczas konsultacji społecznych
dotyczących założeń „Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+”. Mieszkańcy wytypowali
najpoważniejsze problemy utrudniające ich codzienne funkcjonowanie, a także wypracowali swoje
pomysły na zmianę, z których część Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
przekłuło w realne działanie. I tak z początkiem września 2016 roku ruszyła realizacja projektu.
Co zakłada projekt?
Wsparciem w ramach projektu objęte zostały 63 osoby (mieszkańcy Elbląga) znajdujące się w trudnej
sytuacji rodzinnej, zawodowej i społecznej. Dla każdego uczestnika opracowano indywidualną ścieżkę
wsparcia opierającą się na różnych rodzajach pomocy, wśród których pojawiły się m.in. poradnictwo
specjalistyczne - prawne i mediacyjne, opieka osoby wspierającej rodzinę, spotkania z psychologiem,
cykle edukacyjne, szkoła dla rodziców, warsztaty „szyte na miarę” czy warsztaty rozwoju zawodowego.
Wszystko to w terminie od 01 września 2016 do 31 sierpnia 2018.
Dom Sąsiedzki na Zawodziu
Zgodnie z założeniami projektu na Zawodziu powstało również Centrum Animacji i Streetworkingu, czyli
pierwszy w Elblągu Dom Sąsiedzki. To miejsce, w którym aktywnie działają animatorzy i streetworkerzy.
Ma służyć integracji mieszkańców, stać się miejscem rozmów, dyskusji, kreatywnego spędzania wolnego
czasu przy założeniu jego współtworzenia przez odbiorców. W ramach Domu Sąsiedzkiego funkcjonuje
m.in. Koło Gospodyń Miejskich wraz z regularnymi spotkaniami oraz warsztatami. Dla rodzin
przygotowane zostały spotkania w konwencji Rodzinnej Pracowni Twórczej, zaś młodzieży
zadedykowano jedno z pomieszczeń, w którym oni sami stworzyli swoją przestrzeń - Kreatywną
Pracownię Młodych. W toku pracy zawiązała się dzielnicowa grupa kuglarska-fireshow, funkcjonowanie
rozpoczęło „planszowisko”, zaś ci najbardziej aktywni korzystają z wyjazdów integracyjno-edukacyjnych.
Więcej informacji?
Szczegółowych informacji udziela koordynatorka merytoryczna projektu Anna Łebek-Obrycka pod
numerem telefonu 518 467 819, e-mail: aktywnezawodzie@gmail.com oraz osobiście w siedzibie Domu
Sąsiedzkiego na ul. Warszawskiej 55 w Elblągu.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji
Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu oraz Spółdzielnię Socjalną IDEA
i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

