Aktualności 2008

10-12.2008 Zakupy
Z otrzymanej we wrześniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Centrum
rozpoczyna zakupy materiałów związanych z wyposażeniem. Nie kompletnie do
tej pory wyposażone pomieszczenia, zaczynają stopniowo się zapełniad. Zakup
mebli w tym: biurek, krzeseł, stołów, szaf - pozwoli stworzyd pracownikom
odpowiednie warunki pracy. Na użytek Centrum został również zakupiony samochód osobowy - Peugeot Partner Tepee. Z dotacji wyposażona zostaje salka komputerowa. Zakupiono 7 komputerów, oraz komputer wykładowcy. Odpowiednio
wyposażono także stanowiska komputerowe, co umożliwi prowadzenie szkolenia
z zakresu obsługi komputera.
Każdy z warsztatów zawodowych realizuje zakupy sprzętu oraz materiałów
niezbędnych do nauki zawodu. Warsztat opieki zakupił między innymi łóżko
rehabilitacyjne, warsztat ogrodniczy traktorek ogrodniczy, kosiarki oraz kosy,
warsztat budowlany narzędzia takie jak wiertarki, młoty udarowe, profesjonalny
odkurzacz budowlany, warsztat rękodzielniczy materiały potrzebne do wykonywania ozdób, biżuterii itp. Warsztaty przygotowane są także do wykonywania zleceo
zewnętrznych.
Na efekty pracy warsztatów nie trzeba było długo czekad. Już na przełomie
listopada i grudnia uczestnicy warsztatu budowlanego stworzyli w Centrum salkę
konferencyjną mogącą pomieścid około 20 osób. Pozwoliło nam to na organizację
wigilii w odpowiednio dużym pomieszczeniu, w którym wszyscy mogliśmy
zasiąśd do jednego stołu. Były tradycyjne potrawy, ciasta, nie brakowało też
życzeo czy opłatka. Przy akompaniamencie gitary zaśpiewaliśmy kolędy, co
pozwoliło w pełni poczud atmosferę świąt.

09.2008 r. Dotacja na wyposażenie
Centrum otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego dotację na wyposażenie
oraz pierwsze 3 miesiące działalności. Dzięki temu dofinansowaniu profesjonalnie
wyposażymy zarówno pomieszczenia biurowe jak i warsztaty zawodowe.

01.07.2008 r. Rozpoczęcie działalności
Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP
1 lipca 2008 roku, rozpoczyna samodzielną działalnośd. Z bagażem doświadczeo
wyniesionych w czasie prowadzenia filii Centrum Integracji Społecznej przy
Stowarzyszeniu Szkoła Barki rozpoczynamy samodzielne prowadzenie programu
reintegracji społecznej i zawodowej. Warsztaty działające obecnie przy Centrum
to: ogrodniczy, opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, oraz rękodzielniczy.
W przygotowaniu do działalności jest warsztat budowlany. Obecnie do CIS
uczęszcza siedem osób, kontynuujących program reintegracji rozpoczęty w filii
Stowarzyszenia Szkoła Barki na Piątkowie.

