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W ramach części projektu dotyczącej kontraktów socjalnych odbyły się kolejne szkolenia. 
Od dnia 6 sierpnia 2012 roku w Restauracji „Podleśna” w Gostyniu 30 osób (z podziałem na 2 
grupy  po  15  osób)  uczestniczyły  w  warsztatach  z  doradztwa  zawodowego.  W  warsztatach 
grupowych  dla  każdej  grupy  przeznaczono  po  25  godzin  szkoleniowych.  Ponadto  każdy  
z  uczestników  miał  możliwość  godzinnego  indywidualnego  spotkania  z  doradcą  zawodowym. 
Podczas zajęć uczestnicy uzupełnili swoją z następujące zagadnienia:

− samopoznanie
− mocne i słabe strony
− autoprezentacja
− komunikacja interpersonalna
− współczesny rynek pracy
− aktywne metody poszukiwania pracy
− tworzenie dokumentów aplikacyjnych
− kontakt z potencjalnym pracodawcą
− rozmowa kwalifikacyjna

Warsztaty z doradztwa prowadziła firma „Centrum Doradztwa i Edukacji” z Kielc. Trwały one do 
13 sierpnia 2012 roku.

Kolejne  szkolenie  z  warsztatów  kreatywnego  myślenia  i  twórczego  rozwiązywania 
problemów odbywało się  od 27 sierpnia 2012 roku. Przeznaczone było dla 15-osobowej grupy. 
W/w  zajęcia  prowadzone  były  przez  firmę  M-tel  z  Gliwic.  Tematyka  szkolenia  obejmowała 
następujące zagadnienia:
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− istota twórczego myślenia  - czym jest kreatywność?
− konflikty kontra twórcze rozwiązywanie problemów
− zdolności twórczego myślenia – techniki kreatywności
− techniki rozwiązywania problemów
− zmiany nawyków strategii w myśleniu i działaniu
− odkrywanie własnej spontaniczności i siły twórczej
− zdobycie narzędzi ułatwiających kreatywne myślenie
− poznanie strategii radzenia sobie z blokadami kreatywności
− korzyści wynikające z kreatywnego podejścia do świata

Warsztaty odbywały się w Hotelu „Cukropol” w Gostyniu i trwały do 31 sierpnia 2012 roku.
W trakcie szkoleń uczestnikom zapewniono catering w postaci poczęstunku oraz obiadu po 

zakończonym  dniu  szkoleniowym.  Każdy  z  uczestników  otrzymał  materiały  szkoleniowe  oraz 
certyfikat po zakończonym szkoleniu.

W miesiącu wrześniu rozpoczną się kolejne szkolenia wchodzące w skład zadania Aktywna 
Integracja Projektu systemowego: od dnia 3 września „Ekonomiczne planowanie i gospodarowanie 
budżetem  domowym”  oraz  od  dnia  12  września  „Zasady  zakładania  
i funkcjonowania spółdzielni socjalnych”.
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