
"Żyć jak każdy- kompleksowy program reintegracji zawodowej i społecznej 

osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS" 

Projekt „Żyć jak każdy- kompleksowy program reintegracji zawodowej i 

społecznej osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS" współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowany był w EKO "Szkole Życia" w Wandzinie od 01.12.2010 r. 

do 31.12.2012 r. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i 

wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. 

Celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy i podwyższenie kompetencji 

społecznych jego uczestników poprzez wprowadzenie elementów reintegracji zawodowej i 

społecznej do procesu leczenia. Grupę docelową stanowili pacjenci Ośrodka Readaptacji w 

Wandzinie: uzależnieni od środków psychoaktywnych, alkoholu, w tym żyjący z HIV/AIDS, 

bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni. 

W ramach projektu prowadzone były takie formy wsparcia, jak: reintegracja społeczna, 

obejmująca codzienną opiekę terapeutyczną oraz program kształtowania i doskonalenia 

podstawowych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; reintegracja 

zawodowa, kurs komputerowy, szkolenia i warsztaty zawodowe oraz kursy doszkalające. 

Ponadto projekt zakładał zaangażowanie uczestników w alternatywne formy spędzania 

wolnego czasu, zarówno o charakterze twórczym (warsztat artystyczny), jak i sportowym 

(zajęcia na siłowni, warsztaty tańca, judo) oraz organizację wyjazdów integracyjnych 

o charakterze kulturalnym, m.in. do kina i teatru. 

W ramach realizacji projektu „Żyć jak każdy", programem reintegracji zawodowej i 

społecznej objęto 104 osoby, a sam projekt ukończyło pomyślnie 70 osób. Swoje kwalifikacje 

zawodowe podwyższyło 70 uczestników, czego potwierdzeniem są uzyskane zaświadczenia i 

certyfikaty. W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli szansę podnieść swoje umiejętności 

i kwalifikacje w ramach szerokiej oferty kursów i szkoleń zawodowych, m.in. 13 osób 

ukończyło kurs spawacza, 8 osób kurs obsługi kasy fiskalnej, 2 osoby szkolenie z zakresu 

grafiki komputerowej. Ponadto poszczególni uczestnicy uzyskali uprawnienia SEP (3 osoby), 

prawo jazdy kat. C (2 osoby), a także ukończyli kurs na kierowcę wózków jezdniowych (14 

osób). Dodatkowo ponad 40 uczestników projektu wzięło udział w kursie komputerowym (43 

osoby), a w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu 42 osoby uczestniczyły w 

warsztatach tańca, a 23 w zajęciach judo.  

 


