Wielu długotrwale bezrobotnych topi swoja biedę i frustrację w butelkach taniego wina. W Polsce
żyje ponad milion osób zarejestrowanych w przychodniach odwykowych. To ludzie- nie bez własnej
winy- bardzo nieszczęśliwi. Ilu z nich jednak nadaje się do pracy i kto odważyłby się ich zatrudnić?
BEZ PROCENTÓW
Alkoholizm oprócz skutków zdrowotnych powoduje skutki społeczne takie jak: rozpad życia
rodzinnego, przemoc, bezdomność itp. Alkoholicy stanowią grupę bezrobotnych, którzy mają bardzo
małe szanse na zatrudnienie. Ośrodek Pomocy Społecznej na Żoliborzu wyszedł naprzeciw
problemowi. Od lutego 2005 roku realizuje projekt skierowany do 90 osób długotrwale bezrobotnych
( powyżej 24 miesięcy), alkoholików, którzy poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go nie dłużej
niż rok przed przystąpieniem do projektu. Projekt ma na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy,
jak również zapobieganie marginalizacji społecznej.
Głównymi barierami w realizacji projektu był brak motywacji ukierunkowany długim bezrobociem,
bierna postawa, uzależnienie od pomocy instytucjonalnej, brak umiejętności samodzielnego
poszukiwania pracy i atrakcyjnego prezentowania własnej osoby u pracodawcy. Warsztaty
psychospołeczne, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, warsztaty z
przedsiębiorczości oraz wolontariatu aktywizują i motywują osoby bezrobotne do podejmowania
samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia. Uczestnicy przedsięwzięcia mają szansę nabycia
umiejętności pełnienia roli pracownika, formułowania celów życiowych oraz rozwoju umiejętności
interpersonalnych. Warsztaty z dbania o wygląd rozwijają umiejętności autoprezentacji. Warsztaty z
zarządzania czasem oraz trening budżetowy pozwalają dokonywać realnej oceny własnej sytuacji,
planowania czasu i zarządzania własnym budżetem. Bezrobotni mogą uczestniczyć również w
warsztatach wiedzy o rynkach pracy Unii Europejskiej W przyszłości mamy plany zorganizowanie
kursu komputerowego dla 10 osób – mówi Marta Badowska- Florkowska- koordynator projektu
„EFEKT”.
NOWE SZANSE
O powodzeniu projektu świadczy różnorodność form wsparcia dla beneficjentów. Cykl warsztatów
uzupełniają indywidualne porady psychologa, prawnika, doradcy zawodowego. Pośrednik pracy po
zakończonej edycji szkoleń współpracuje z uczestnikami projektu wyszukując ofert pracy zgodnych z
ich kwalifikacjami zawodowymi. Dzięki warsztatom profesjonalnego sprzątania i uzyskaniu certyfikatu
ich ukończenia, uczestnicy podjęli zatrudnienie w firmach świadczących usługi sprzątające. Biorąc
udział w przygotowaniu zawodowym u pracodawcy, osoby, które podjęły taką formę aktywizacji
zawodowej również znalazły pracę w charakterze opiekunów środowiskowych w Agencji Służby
Społecznej.
Podjęcie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne poprawiły funkcjonowanie w ich
środowisku lokalnym poprzez dostarczenie rodzinie źródła dochodów. Utrzymywany jest stały
kontakt z osobami, które ukończyły projekt (...) pozwala to na podtrzymywanie i wspieranie ich w
zmianach na lepsze, które dokonywały i dokonują się po przebyciu projektu - opowiada Marta
Badowska- Florkowska. Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotyczy Priorytetu1-"Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej",
Działanie1.5 - "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka".
Czas trwania przedsięwzięcia: 01 luty 2005r – 31 styczeń 2007r. Projekt realizowany przez OPS
Żoliborz został wyróżniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Informacje na jego temat
zostały opracowane w raporcie MPiPS.
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