
 

„Aktywni mog ą więcej” 

W dniu 12 grudnia 2014 r. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b odbyło 
się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Aktywni mogą więcej" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W spotkaniu wzięło udział 54 uczestników projektu, a także swoją obecnością zaszczycił 
spotkanie Pan Wicestarosta Zbigniew Hutniczak, a także osoby zaangażowane w realizację 
projektu w bieżącym roku: Pani Urszula Chwała - Pracownik socjalny, Pani Ewa Wciślak-

Iciek - Doradca zawodowy, Pan Adam Bałos - Kierownik Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Suchej Beskidzkiej, zespół zarządzający projektem: Pani Katarzyna 

Mamcarczyk - Koordynator projektu, Pani Magdalena Radwan - Asystent koordynatora 
Projektu, Pan Krzysztof Cieżak - Dyrektor PCPR. Nieobecni na spotkaniu byli-Asystent ds. 
finansowych Pan Tomasz Wiewióra, Pani psycholog Anna Majchrzak-Kordylewska, Pani 

Grażyna Kryjak-Lenart - Dyrektor Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka „Lobus” w Suchej 
Beskidzkiej. 

Dyrektor PCPR Pan Krzysztof Cieżak podziękował wszystkim uczestnikom za udział w 
projekcie, wyrażając nadzieję na poprawę sytuacji społecznej i zawodowej uczestników po 

jego zakończeniu. Po przemówieniu Dyrektora PCPR, głos zabrał Pan Wicestarosta, 
gratulując udziału w projekcie oraz podkreślając ważną rolę realizowania projektów unijnych. 

Została przedstawiona krótka prezentacja multimedialna o projekcie "Aktywni mogą więcej". 
Projekt ten był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej od 1 lipca 2008 roku, na szczeblu regionalnym w Priorytecie VII "Promocja 
integracji społecznej” 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie. W latach 2008-2014 aż 263 uczestników wzięło udział w tym 
przedsięwzięciu. 

W bieżącym roku uczestnicy mogli skorzystać m.in. z: bezpłatnego 13-dniowego pobytu 
rehabilitacyjnego, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, treningu 

kompetencji i umiejętności społecznych, kursów zawodowych (m.in. ECDL, kurs 
gastronomiczny z obsługą kasy fiskalnej, kurs florystyczny, prawo jazdy kat. B oraz T, 

obsługa koparko-ładowarki, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej).  
Po prezentacji zostały wręczone uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu projektu oraz 

symboliczne gadżety promocyjne zakupione ze środków EFS. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie! 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze 

życzenia wszystkim osobom korzystającym ze wsparcia PCPR –  

Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2015 

Dyrektor oraz pracownicy  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej 



 

  

 

 

 

 


