„Pracownia zajęta – czyli pierwsza obywatelska pracownia w mieście”.

Co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do Projektu …
Projekt Pracownia zajęta – powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców
Sosnowca w obszarze integracji i aktywizacji społecznej oraz samopomocy obywatelskiej.
Pierwsza edycja projektu ruszyła w październiku 2015 roku, i oparta została na warsztatach
z zakresu rękodzieła. Kolejne edycje projektu pokazały nam, że idziemy w dobrym kierunku,
dlatego szukaliśmy nowych, lepszych i niestandardowych rozwiązań. Tegoroczna, jesienna
edycja projektu to już nie tylko rękodzieło lecz dodatkowo, rozwój osobisty, zajęcia z obszaru
komunikacji interpersonalnej, wizerunku i zajęć ruchowych.
Kogo szukamy…?
Przede wszystkim osób, które dążą do integracji społecznej, chcą pracować nad swoim
rozwojem osobistym, chcą się sprawdzić w nowej dziedzinie lub pragną podzielić się z innymi
swoimi umiejętnościami i zarazić ich swoją pasją, są ciekawi świata, lubią pomagać innym,
szukają alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Jeśli widzisz siebie w Pracowni zajętej
….
zapoznaj się z naszym Regulaminem

Regulamin
1 . Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców Sosnowca.
2. Projekt ma za zadanie umacniać wśród mieszkańców Sosnowca postawy obywatelskie,
samopomocowe i wolontariackie.
3. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona.
4. Zapisy dokonywane są drogą telefoniczną.
5. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostaje utworzona lista rezerwowa.
7. Obecność Uczestnika na zajęciach jest obowiązkowa.
8. Uczestnik może nie stawić się na zajęciach (dopuszczalnie) 2 razy.
W przeciwnym wypadku, traci on możliwość uczestnictwa w projekcie zaś na jego miejsce
zostanie zrekrutowana osoba z listy rezerwowej.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6. W przypadku warsztatów rękodzieła artystycznego, Uczestnik korzysta z tych materiałów
warsztatowych, które są aktualnie w dyspozycji Sosnowieckiego Centrum Organizacji
Pozarządowych w Sosnowcu. W przypadku deficytu któregoś z materiałów, Uczestnik
przynosi na zajęcia materiał wskazany przez trenera.
8. Uczestnik ma prawo do udziału w Projekcie tylko 1 raz, niezależnie od ilości jego edycji.
9. Uczestnik ma prawo do udziału w Projekcie 2 raz, pod warunkiem, że wyrazi wolę i chęć
przeprowadzenia warsztatów (rękodzielniczych, zajęć ruchowych czy rozwojowych) w edycji
wiosennej Projektu.
10. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zastrzega sobie prawo do
ewentualnych zmian w harmonogramie zajęć projektu.
11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest akceptacja ww. Regulaminu.

