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W miesiącu październiku rozpoczął się kolejny cykl szkoleń w ramach zadania Aktywna 
Integracja.

W dniach od 8 do 11 października 2012 roku w Fundacji Absolwent odbyły się warsztaty 
wspierające rodzinę, które prowadziła firma Evolutio – Centrum Wspierania Rozwoju w Gostyniu.
Warsztaty trwały 5 dni/30 godzin szkoleniowych. Uczestnikami zajęć była 20-osobowa grupa, która 
zapoznała się z następującymi zagadnieniami:

− „zdrowe” relacje w rodzinie
− granice i uczucia
− zajęcia wspierające rozwój osobowości
− różne sposoby wychowawcze zastępujące karanie
− jak rozwiązać konflikt między dziećmi a rodzicami?
− trening umiejętności właściwego sposobu stosowania pochwał
− wsparcie dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Warsztaty  z  rękodzielnictwa  –  rzemiosło  artystyczne   oraz  planowanie  działań 
marketingowych i sprzedaży produktu trwają od 15.10.2012 roku.
Podczas zajęć 20-osobowa grupa poznaje w praktyce techniki wyrobu rękodzieła:

− filcowanie  na mokro,  w tym:  filcowanie  kulek,  tworzenie  biżuterii,  filcowanie  kwiatów, 
filcowanie form przestrzennych – etui na telefon, zakładka z kwiatem

− filcowanie na sucho, w tym: ozdoby okolicznościowe (jajka, bombki)
− ozdoby z gotowego filcu: zdobienie gotowych wyrobów (etui)
− decoupage: technika serwetkowa – deseczka na zapiski, podkładki pod kubki; decoupage na 

szkle  z  papierem  ryżowym-  talerz,  butelka;  postarzanie  starych  przedmiotów: 
pudełko/szkatułka

− malowanie na szkle: zdobienie butelek,  świecznika, szklanek, użycie farb witrażowych do 
zdobienie szkła, zdobienie bombek szklanych, obrazek malowany na szkle

− biżuteria artystyczna: kolczyki, klipsy, naszyjniki, breloki, dodatki z koralików
Warsztaty obejmują również część teoretyczną z zakresu:

− BHP, narzędzia, materiały i historia rękodzielnictwa,
− ABC  przedsiębiorczości,  w  tym:  własna  działalność,  aspekty  prawne,  dotacje,  prawa 

autorskie, e-commerce, reklama, marketing, promocje, budowanie marki, obsług klientów.
Warsztaty z rękodzielnictwa zakończą się 5 listopada 2012 roku.
Efektem  końcowym  tego  szkolenia  będzie  wystawa  prac  wytworzonych  podczas  zajęć,  które 
odbędzie się podczas spotkania podsumowującego Projekt systemowy „Daj sobie szansę- inwestuj 
w siebie”. Na wystawie uczestnicy warsztatów zaprezentują swoje umiejętności i efekty pracy. 

W trakcie szkoleń uczestnikom zapewniono catering w postaci poczęstunku oraz obiadu po
zakończonym dniu szkoleniowym.  Zadbano również  o zapewnienie  materiałów szkoleniowych  
w wersji elektronicznej i papierowej. Osoby, które dotrwają do ostatniego dnia szkolenia otrzymają 
certyfikaty.

12  listopada  rozpocznie  się  ostatnie  szkolenie  z  zakresu  zdrowego  żywienia  rodziny, 
zaburzeń żywienia.
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