
„Bliźnim jest każdy
człowiek

Poznałem Twoje
jestem uratowany – będę

dobry”
(z wiersza nastolatka)
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Nazwa projektu: „Potrzeba miłości – wsparcie
młodzieży z terenów wiejskich”

Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet: 1. Aktywna polityka rynku pracy
oraz integracji zawodowej i spo-
łecznej

Działanie: 1.5 Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wsparcie
grup szczególnego ryzyka

Realizator: Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospo-
darczego OIC Poland w Lublinie

Okres realizacji: 01 sierpnia 2006 – 30 września
2007

Budżet projektu: 408 031 PLN

Wkład prywatny 4080,31 PLN

Instytucja Wdrażająca: Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej
Departament Wdrażania
Europejskiego Funduszu
Społecznego
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Terminem „młodzieży” ONZ w 1979 r. określiła osoby w wieku 15
–24 roku życia. Powyższy przedział wiekowy wiąże się z rozwojem
edukacyjnym, biologicznym, społecznym, moralnym, które składają
się na budowanie dojrzałej tożsamości osobowościowej. Kwestia bu-
dowania tożsamości nieodłącznie związana jest z odpowiedzialnością
prawną stosowaną wobec młodzieży ryzyka. Opierając się na definicji
Hunt przyjmuje, że osoba młoda „wysokiego ryzyka” to taka jedno-
stka, w przypadku której występuje niebezpieczeństwo zachowań
w aspekcie przestrzegania obowiązujących norm moralno – etycznych
i prawnych łamiących bezpieczeństwo otoczenia i jej samej. Struktura
ryzyka została określona w 1985 r. (i trwa do dzisiaj) w Mediolanie na
VII Kongresie ONZ w sprawie zapobiegania „Przestępczości i Postę-
powania z Przestępcami”. Uchwalona rezolucja reguluje dokonanie
czynów negatywnych u osób miedzy 15 a 24 rokiem życia uwarunko-
waniem struktur socjologiczno – prawnych oraz podaje metody postę-
powania.

W poszczególnych krajach europejskich obowiązują określone
struktury prawne i socjologiczne warunkujące funkcjonowanie „mło-
dego” człowieka ryzyka i redukcje przyczyn negatywnego zachowania.

Polskie struktury warunkujące przegląd Ustaw i Zarządzeń od 1985
r. określają ramy funkcjonowania społeczno – moralnego przez wyda-
nie Kodeksu Rodzinno-Opiekuńczego i Nieletnich odróżniającego od-
powiedzialność nieletniego do 18 roku życia oraz Kodeks Karny wa-
runkujący konsekwencje odpowiedzialności prawnej między 13 a 18
rokiem życia. Wskaźnikiem określenia popełnienia czynności łamią-
cych poszczególne kodeksy prawne, zasady socjologiczno – etyczne
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w polskich warunkach jest określenie stopnia „demoralizacji”, czyli
„popełniania negatywnych zachowań” określonych w/w strukturami.
Przyczyną rozwoju wskaźnika demoralizacji jest fakt budowania nega-
tywnej tożsamości człowieka młodego.

Prawidłowości psychologiczne, zgodnie z Hurlock, K. Tyszka, Z.
B. Gaś, warunkują budowanie pozytywnej tożsamości młodego czło-
wieka poprzez wydolne wychowawczo środowisko społeczne. Składa
się na to uwarunkowanie rodzinne, rówieśnicze, szkolne, kulturowe
gwarantujące rozwój takich cech jak: odpowiedzialność, świadomość
własnej wartości i własnych czynów, poczucie bezpieczeństwa, wspól-
nota społeczna, krytycyzm moralny. Osiągnięcie w pełni rozwiniętych
cech osobowościowych i emocjonalnych związane jest z prawidłowym
zaspokojeniem cech psychicznych, poczucia bezpieczeństwa, akcepta-
cji, poczucia pozytywnej stymulacji, właściwych struktur poznaw-
czych. Struktura oddziaływania „świata dorosłych” na zdecydowany
wpływ, idąc za A. Brzezińską, na rozwój młodej jednostki w aspekcie
osobowościowym, moralnym i poznawczym. Decydujące znaczenie
ma tak zwany proces dopasowania między możliwościami i jego po-
trzebami, a oczekiwaniami stawianymi przez otoczenie. Dopasowanie
niweluje ruchy poznawcze młodzieży, które są często negatywne.
Szczególnie w okresie aktualnych, burzliwych przemian ekonomi-
cznych absorbujących osoby dorosłe, warunkujących często klęski
osobiste, rzadziej wysiłek psychiczny idący w stronę reagowania neu-
rotycznego własnej osobowości, stanowi element budowania tożsamo-
ści negatywnej. Obserwowane w strukturach społecznych negatywne
postawy dorosłych „przymrużenia oczu”, przemocy, hołdowania złu,
neurotycznego uspokojenia i zapomnienia (alkohol, narkomania) wyz-
wala w młodzieży mechanizm przetrwania w postaci „demoralizacji”,
który na zasadzie negatywnych struktur tłumi lęk przed samotnością,
niebezpieczeństwem, stanowi proste załatwienie sprawy, uniknięcie
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izolacji oraz poczucie przynależności i akceptacji. Niwelowanie tych
zjawisk poprzez oddziaływania środowiska osób dorosłych (Tyszka,
Gaś) w postaci profilaktyki i regularnych oddziaływań wychowaw-
czych, rokuje powstanie mechanizmu funkcjonowania pozytywnego.
Wzory pozytywnych oddziaływań w postaci osobistych kontaktów
z osobami dorosłymi prezentującymi mechanizm miłości, ciepła i po-
zytywnej akceptacji wyzwalają konieczność powstania adekwatnych
do sytuacji więzi społecznych oraz niwelację zachowań agresywnych
dających poczucie dominacji. Brak konieczności dominowania zastą-
piona koniecznością opieki i przyjaźni, tłumi negatywne emocje, niwe-
luje mechanizm rywalizacji i buduje mechanizm współpracy, pomocy
i odpowiedzialności. Te mechanizmy są wstępem do budowania no-
wych struktur tożsamości.
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Celem projektu było wsparcie w budowaniu tożsamości społe-
cznej młodzieży w wieku 15 – 24 lat z terenów wiejskich. Beneficjen-
tami projektu była młodzież pochodząca z rodzin z zaburzoną wydol-
nością opiekuńczo – wychowawczą oraz ekonomiczną, w których
rodzice przekazywali patologiczne zachowania społeczne i moralne
oraz dydaktyczne.

Projektem objęto 50-osobową grupę młodzieży z III klas Gimnaz-
jum wsi Garbów i Przybysławice, oraz Dom pomocy Społecznej „Be-
tania” w Lublinie jako środowisko dorosłych warunkujących tworzenie
pozytywnych wzorów społecznych, a także zastępujących osoby dziad-
ków wskazujących właściwą drogę życia.
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W ramach projektu „Potrzeba miłości – wsparcie młodzieży z tere-
nów wiejskich” podjęto następujące działania:

wsparcie psychologiczne i pedagogiczne;
profilaktyka uzależnień;
nauka języka obcego;
rozwój sportowo – turystyczny;
rozwój funkcji społecznych.

Realizacja projektu obejmowała okres 01.08.2006 r. – 30.09.2007 r.
i zakładała nawiązanie kontaktu z pensjonariuszami DPS podczas
wspólnych spotkań tematycznych, angażowanie w przygotowanie
atrakcji spotkań, spotkania indywidualne z psychologiem, grupowe
z doradcą zawodowym oraz z trenerem profilaktyki uzależnień, wycie-
czki krajoznawcze oraz tygodniowy obóz specjalistyczno – wypoczyn-
kowy.

Pomoc młodzieży miała na celu stworzenie warunków do budowa-
nia dojrzałej tożsamości, nabycie prawidłowych umiejętności samoo-
ceny i odpowiedzialności, aktywizację zawodową (kontynuacja nauki)
oraz wytworzenie umiejętności redukowania własnych zachowań agre-
sywnych i radzenie sobie ze stresem.

W ramach pomocy i wsparcia odbywały się zajęcia indywidualne
i grupowe z:\

- psychologiem;
- doradcą zawodowym;
- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień;
- nauka języka angielskiego – w wymiarze 112 godzin wraz

z nauką e-learningową
- zajęcia informatyczne w ramach Klubu Internetowego –

w wymiarze 84 godzin
- zajęcia sportowo – rekreacyjne – 96 godzin.

7



W ramach wspólnych spotkań integracyjnych z osobami z DPS od-
były się spotkania tematyczne:

- spotkanie andrzejkowe – 29.11.2006 r.
Wzięło w nim udział 50 Beneficjentów i 18 wolontariuszy – podo-

piecznych Dom Pomocy Społecznej „Betania”.
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- spotkania wigilijne – Garbów – 21.12.2006 r.
Wzięło w nim udział 49 Beneficjentów i 20 wolontariuszy – podo-

piecznych Dom Pomocy Społecznej „Betania”.
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W czasie spotkania młodzież przygotowała przedstawienie „Jaseł-
ka” jak również wspólnie śpiewano kolędy i pastorałki.
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- Dzień Babci i Dziadka – Przybysławice –
31.01.2007 r.

W spotkaniu wzięło udział 48 Beneficjentów wraz z grupą 15 oso-
bową z DPS Betania.
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- Prace manualne – 06.03.2007 r. - Garbów

Podczas spotkania młodzież pod okiem osób z DPS Betania uczyła się
jak wykonywać artykuły rękodzieła artystycznego np. ze sznurka, szkła.



- Spotkanie Wielkanocne – 29.03.2007 r. – Lublin
W spotkaniu wzięło udział 49 osób wraz z osobami starszymi. Pod-

czas spotkania młodzież przygotowywała świąteczne stroiki, palmy
i ozdoby związane z obchodami Świąt Wielkanocnych.
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- Dzień sportu – 08.05.2007 r. – Garbów
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- Ognisko – 15.05.2007 r. – Lublin DPS



- Spotkanie przy historii – Muzeum Wsi Lubel-
skiej 19.06.2007 r. – Lublin

W spotkaniu brało udział 44 Beneficjentów Ostatecznych i osoby
z DPS Betania.
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- wyjazdy historyczno-turystyczne
1. zwiedzanie Lublina – 09.12.2006 r. w tym wizyta na Majdanku.
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2. Kozłówka – 16.12.2006 r.

3. Kazimierz Dolny– 19.05.2007 r.
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4. Nałęczów – 06.06.2007 r.
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5. Warszawa – 23.06.2007 r.



Zakończenie projektu zostało uwieńczone tygodniowym obozem
rekreacyjno – wychowawczym młodzieży w Krasnobrodzie w dniach
19.08.2007 do 26.08.2007 r., prowadzonym przez specjalistyczną kad-
rę psychologiczno – pedagogiczną, wzbogaconym o zajęcia z zakresu
szybkiego uczenia się i czytania.

Efektem końcowym była konferencja podsumowująca projekt
w dniu 14.09.2007 r. z udziałem nauczycieli z wielu ośrodków eduka-
cyjnych.
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Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych cykli-
cznie wśród beneficjentów potwierdza zasadność prowadzenia działań
terapeutyczno-wychowawczo-rekreacyjno. Beneficjenci uczestniczący
w spotkaniach w ramach „ Poradnictwa zawodowego” potwierdzili ko-
nieczność, w aktualnej trudnej rzeczywistości, pomocy w aspekcie ra-
dzenia sobie z problemami nauki, radzenia sobie z nawiązywaniem
skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji z rodzicami i nauczycie-
lami, oraz pokonywaniem trudności depresyjno-agresywnych.

Beneficjenci, oprócz nielicznych, zgodnie stwierdzili potrzebę
wsparcia otrzymaną podczas zajęć. Problemy rozstrzygane w trakcie
warsztatu grupowego i spotkań indywidualnych pomogły uczestnikom
pokonać niektóre problemy i rozpocząć pracę nad sobą. Uzupełnie-
niem kompleksowej opieki psychologicznej była praca z doradcą za-
wodowym i specjalistą ds. profilaktyki uzależnień. Doradca zawodowy
zgodnie z opinią beneficjentów skutecznie ukierunkowywał poprzez
badania specjalistyczne predyspozycji zawodowych optymalność wy-
boru drogi kształcenia, warunkującej ustalenie ścieżki kariery zawodo-
wej. Beneficjenci zgodnie oświadczyli w ankietach, że tego typu dzia-
łania były niezbędne i pomocne w wyborze przyszłego zawodu. Taka
pomoc, szczególnie w sytuacji odległości od poradni psychlogiczno-
-pedagogicznej, pozwala racjonalnie spojrzeć na swoje możliwości.
Beneficjenci projektu, niemalże jednogłośnie przyznali, że pogłębienie
wiedzy na temat mechanizmów działania środków uzależniających na
organizm młodego człowieka zaowocowało wytworzeniem się postaw,
pełnych ograniczeń i izolacji od wpływu sięgania po śroki uzależniają-
ce. Jest to bardzo budujące, szczególnie w nowym środowisku szkol-
no-wychowawczym, w jakim to znajdą się nasi beneficjenci w nowym
roku szkolnym.

Pozostałe zajęcia, ukazujące pozytywne wzorce spędzania wolnego
czasu, oraz polegające nad doskonaleniem kompetencji językowych,
wykorzystaniu technologii informacyjnej, potwierdziły w opinii bene-
ficjentów, wyrażonych w ankietach ewaluacyjnych pozytywny wpływ,
zarówno na osiągnięcia szkolne ( wyraźna poprawa ocen z informatyki
i języka angielskiego ), oraz rozwój umiejętności indywidualnych
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dotyczących samokształcenia, poprzez umiejętne korzystanie z przed-
stawionych form.

Realizowane zajęcia sportowe, zdaniem beneficjentów, pozwoliły
na rozładowanie napięć poprzez zdrową rywalizację sportową, oraz
służyły utrzymaniu kondycji fizycznej.

Spotkania integracyjne z pensjonariuszami DPS, znaczną część be-
neficjentów skłoniły do rozważenia podjęcia działań wolontariackich,
mających na celu utrzymywanie ciągłości kontaktu pomocowego.

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona przed i po zakończeniu obo-
zu potwierdziła zasadność zorganizowania takiego wypoczynku, połą-
czonego z treningiem uczenia się i szybkiego czytania. Wyniki Memo-
riady okazały się zaskakująco wysokie, nawet dla samych uczestników.
Pozwoliło to na ugruntowanie wcześniej zdobytych informacji, warun-
kujących podwyższenie samooceny, przywróciło wiarę we własne
możliwości i umiejętnośći, poparte nauką i pracą.

Analizując strukturę oddziaływań, przewidzianych założeniami
projektu, należy stwierdzić, że podejmowane działania zaowocowały
pozytywną akceptacją młodzieży, ich rodziców i środowiska szkolne-
go.

Wyrażamy nadzieję, iż będzie to wyzwaniem do
kompleksowej pracy nad sobą, celem utrwalenia

osiągniętych rezultatów.
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III. Informacja o instytucjach pomocowych
i doradczych w powiecie lubelskim

Adresy instytucji i placówek udzielających wsparcia
oraz pomocy psychologicznej, pedagogicznej,

medycznej, socjalnej i prawnej w powiecie lubelskim.
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IV. Informacja o działalności Psychologicznego
Centrum Diagnozy i Terapii

Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii zostało utworzone
przez polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodar-
czego „OIC POLAND” z dniem 1 października 2004 roku w celu
świadczenia pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
i prawnej. Jest niepubliczną placówką oświatową (zarejestrowaną
w ewidencji placówek niepublicznych Miasta Lublina), która prowadzi
działalność:

diagnostyczną
terapeutyczną
profilaktyczną
doradczą.

Działalność Centrum skierowana jest przede wszystkim do:

o dzieci i młodzieży
o dorosłych
o rodziców
o nauczycieli
o pracodawców i pracowników.

Oferta Centrum obejmuje:

specjalistyczne badania psychologiczne z zakresu dysleksji,
dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii;
atrakcyjne zajęcia indywidualne i w małych grupach, doskona-
lące umiejętności czytania, pisania i liczenia;
porady i warsztaty dla rodziców w zakresie umiejętności wy-
chowawczych;
szkolenia dla nauczycieli na zapotrzebowanie szkół i placówek
oświatowych;



treningi i warsztaty dla młodzieży, aktywizujące do wyboru za-
wodu oraz rozwijające umiejętności społeczne;
prowadzenie praktyk dla studentów psychologii i pedagogiki;
przygotowanie i przeprowadzanie konkursów do obsady stano-
wisk specjalistycznych i kierowniczych.

Centrum współpracuje z kadrą naukową lubelskich uczelni oraz po-
siada uprawnienia do wydawania opinii respektowanych przez szkoły
oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Zapewniamy swoim klientom rzetelną
i profesjonalną pomoc, świadczoną zgodnie

z zasadami etyki zawodowej, życzliwość
i podmiotowe traktowanie.
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Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarcze-
go "OIC Poland" jest prywatną polską organizacją pozarządową, utwo-
rzoną w 1991 roku z siedzibą w Lublinie. Fundacja utworzona została
z inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności zainteresowanych
podjęciem aktywnych działań na rzecz stymulowania rozwoju gospo-
darczego i społecznego w regionie lubelskim. Od chwili powstania
Fundacja tworzy silne zaplecze edukacyjne ograniczające skutki bezro-
bocia i wspomagające rozwój gospodarczy w regionie

Misją Fundacji jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwo-
ju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edu-
kacyjnych i doradczych, poradnictwo pracy, transfer nowoczesnych te-
chnologii w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji, zarządzania
finansami i rozwoju przedsiębiorczości.

Jednym z priorytetowych i najważniejszych projektów edukacyj-
nych Fundacji jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, której Fun-
dacja jest Założycielem i organem prowadzącym.

Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia Fundacji ,,OIC Poland":
1. Fundacja ,,OIC Poland” jest prekursorem skierowanego do

młodzieży i nauczycieli szkół średnich programu
Przygotowanie do wejścia na rynek pracy”, pierwszego tego
rodzaju programu w skali kraju, którego celem było wypraco-
wanie pozytywnego stosunku do pracy, poznanie technik po-
szukiwania zatrudnienia oraz planowania kariery zawodowej
w okresie rosnącego bezrobocia. W latach 1992 – 2001 w pro-
gramie Fundacji uczestniczyło ponad 40 tysięcy młodzieży
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i nauczycieli. Dzięki temu programowi w roku szkolnym 2001/2002
w programach nauczania w zreformowanej szkole ponadgimnazjal-
nej, jako obowiązkowy znalazł się przedmiot Przedsiębiorczość”.
Fundacja brała czynny udział w tworzeniu programów nauczania
i kształcenia nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość”, współucze-
stnicząc w zespołach przy MEN opracowujących ramy programowe
dla kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli. Fun-
dacja ,,OIC Poland” na bazie programu Przygotowanie do wejścia
na rynek pracy” opracowała nowy program przeznaczony dla mło-
dzieży trzecich klas gimnazjów. Program ten zatytułowany
Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym” realizo-
wany jest również w oparciu o opublikowane przez Fundację podrę-
czniki dla uczniów i nauczycieli.

2. W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej
TOR 10 Fundacja ,,OIC Poland” utworzyła w 1996 r. Ośrodek
Wspierania Przedsiębiorczości (OWP). Ideą utworzenia OWP
było podejmowanie i stymulowanie działań zmierzających do
redukcji bezrobocia, m.in. poprzez promocję przedsiębiorczo-
ści – szkolenia i doradztwo dla osób przygotowujących się do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i szkolenia
kadry zarządzającej małych i średnich przedsiębiorstw. W roku
2000 OWP włączony został do sieci Krajowej Sieci Usług
KSU dla MŚP i funkcjonuje w krajowej ewidencji KSU pod
numerem 03/09/2005/158.

3. Fundacja ,,OIC Poland" przy wsparciu amerykańskiej Fundacji
OIC International Inc. była prekursorem tworzenia inkubato-
rów przedsiębiorczości w Polsce. W 2000 r. zostało utworzone
przez Fundację ,,OIC Poland" Lubelskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii (LCITT) - stowarzyszenie przedsię-
biorstw regionu południowo-wschodniego, swoją działalnością
obejmujące jednakże obszar całej Polski. Celem powstania
LCITT jest rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw i postaw
sprzyjających integracji działań na rzecz stymulowania rozwo-
ju gospodarczego regionu poprzez transfer do przedsiębiorstw
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innowacyjnych i proekologicznych technologii oraz nowoczes-
nych metod zarządzania.

4. W 2000 r. przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego i Amba-
sady Brytyjskiej utworzone zostało stowarzyszenie Lubelskie
Centrum Kobiet zrzeszające kobiety pragnące działać aktywnie
na rzecz rozwijania oraz propagowania inicjatyw i postaw sprzy-
jających poprawie sytuacji społecznej, ekonomicznej i zdrowot-
nej kobiet Lubelszczyzny.

5. W okresie od czerwca 2001r. do października 2002 r. Fundacja
,,OIC Poland” realizowała program Przeciwdziałanie struktural-
nemu bezrobociu kolejarzy w województwie lubelskim i święto-
krzyskim- pilotażowy program w formie ,,outplacementu” finan-
sowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

6. Od momentu powstania Fundacja ,,OIC Poland” przygotowuje
i realizuje programy finansowane ze środków pomocowych skie-
rowanych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pomoc
bezrobotnym, osobom zagrożonym społeczną marginalizacją, ab-
solwentom szkół średnich i wyższych. m. in.: realizowany w ra-
mach ,, Lubelskiej Wsi 2000” program ,,Świadczenie usług do-
radczych samorządom powiatowym w zakresie przygotowania
i realizacji przez te jednostki programów mających na celu ogra-
niczenie bezrobocia i rozwój przedsiębiorczości”

7. Fundacja w 2004 roku realizowała Program PHARE 2001 –Pro-
mocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich dla wojewó-
dztwa świętokrzyskiego.

Fundacja "OIC Poland" wdrożyła 2 podprojekty dla 1300 benefi-
cjentów:
Podprojekt 2 - szkolenia i doradztwo dla osób rozpoczynających
własną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonych dzia-
łań beneficjenci uzyskali wiedzę i praktyczne umiejętności w za-
kresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dosto-
sowanej do branży, w której planowali działać oraz doradztwo
mające na celu pomoc w prowadzeniu własnej firmy.
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Programem objętych zostało 520 bezrobotnych z województwa
świętokrzyskiego w tym 182 kobiety.
Podprojekt 3 - Szkolenia dla właścicieli, pracowników oraz
menedżerów małych i średnich firm, Projekt miał na celu pod-
niesienie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich do
wymogów pracodawców. W projekcie uczestniczyło ponad
800 osób – kadry zarządzającej i pracowników małych i śre-
dnich firm województwa świętokrzyskiego.

8. W latach 2005 – 2007 nastąpił szybki rozwój Fundacji zaró-
wno w wymiarze działalności jak i zatrudnienia. Rozmiary
działalności Fundacji spowodowały konieczność zmiany struk-
tury i organizacji, co znalazło odbicie we wdrożonym w Fun-
dacji Systemie Zarządzania Jakością. W dniu 11 lipca 2006
Fundacja otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność posia-
danego Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy
PN_EN ISO 9001:2001 w zakresie usług szkoleniowych, do-
radczych i informacyjnych.

Obecnie realizowane projekty obejmują ponad 10 000 beneficjen-
tów; 178 różnych szkoleń dla ok. 780 grup szkoleniowych.

Wszystkie działania Fundacji realizowane są w formie projektowej
z podziałem na pięć działów: projekty dla przedsiębiorstw, projekty
społeczne, projekty edukacyjne, projekty zagraniczne oraz projekty ko-
mercyjne realizowane na zlecenie firm.

Projekty dla przedsiębiorstw koncentrują się na rozwoju zasobów
ludzkich w firmach, poprawie ich konkurencyjności oraz rozwoju
MŚP. Głównymi programami w których są realizowane to:

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-
-2006, Działanie 2.3 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”:
„Certyfikowany kasjer”
„Program rozwoju kadry spółdzielni Społem”

34



35

„Program rozwoju kadry Zakładów Tytoniowych w Lublinie”
„Program Rozwoju Kadry Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej Sp. z o.o.”

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Prio-
rytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, działanie: 2.6 Re-
gionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

„Sieć Ośrodków Innowacji i Transferu Technologii”
„Innowacje organizacyjne w zakresie wykorzystania informatyki
w zarządzaniu – badanie i promocja dobrych przykładów Lubel-
szczyzny”

Projekty społeczne zmierzają do wyrównywania szans grup znaj-
dujących się na marginesie życia społecznego, osób wykluczonych,
znajdujących się w trudnej sytuacji: długotrwale bezrobotnych, samot-
nych matek, skazanych czy też trudnej młodzieży”. Projekty finanso-
wane są ze środków:

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Działania 1.1; 1.5; 1.6

„Portal internetowy z pracą w regionie lubelskim”
„Nie wszystko stracone – wsparcie osób zagrożonych marginalizacją”
„W drodze do równości i partnerstwa – program aktywizacji za-
wodowej kobiet Lubelszczyzny”
„Potrzeba miłości – wsparcie młodzieży z terenów wiejskich”

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działa-
nia: 2.1; 2.4

„Człowiek menedżerem własnego życia”
„Człowiek menedżerem własnego życia – program szkoleniowy
dla pracowników województwa lubelskiego”
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„Profesjonalny pracownik – program szkoleń językowych dla pra-
cowników województwa świętokrzyskiego”
„Profesjonalny pracownik – program szkoleń językowych dla pra-
cowników województwa świętokrzyskiego – edycja 2”
„Nowe umiejętności - większe możliwości”
„Bez obawy o jutro”

W ramach projektów edukacyjnych prowadzimy studia podyplo-
mowe jak również projekty nakierowane na zaspokajanie potrzeb
szkolnictwa. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Go-
spodarczego OIC POLAND” i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, prowadzą menedżerskie studia podyplomowe na 27 kie-
runkach na bazie 16- letniego dorobku Fundacji jako założyciela uczel-
ni. W roku zrealizowano 2552 godzin szkoleniowych dla 469 studen-
tów. Dzięki współpracy z partnerami absolwenci poszczególnych
kierunków studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów uczelni
współpracującej z Fundacją m.in. Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu, Akademii Medycznej w Lublinie, TUV Nord Akademie, Polskie-
go Instytutu Kontroli i Kontrolingu.

Działanie projektowe finansowane są w ramach:
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,

Działanie: 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki:

„Europejski menedżer – studia podyplomowe dla firm Lubelszczyzny”

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodo-
wej i społecznej Działanie: 1.1

„Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego praco-
wników instytucji rynku pracy”
„Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego praco-
wników instytucji rynku pracy – edycja 2”



Projekty zagraniczne mają na celu z jednej strony upowszechnie-
nie naszych osiągnięć jak również pozyskanie nowych metod pracy
i know-how. W ostatnim czasie zanotowaliśmy zmianę w charakterze
tych projektów – Fundacja nie tylko korzysta z osiągnięć partnerów,
ale sama staje się dostarczycielem sprawdzonych rozwiązań: tworzone
jest Polsko-Ukraińskie Centrum Szkolenia i Doradztwa dla MŚP we
Lwowie mające na celu wzmocnienie przedsiębiorczości w Zachodniej
Ukrainie oraz współpracy polsko-ukraińskiej oraz wypracowywany
jest System Wspierania Osób Skazanych – zastosowanie outplacemen-
tu do reintegracji skazanych na otwartym rynku pracy. Działania w ra-
mach projektów realizowana są w ramach VI Programu Ramowego,
SOCRATES GRUNDTVIG 2, Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-
-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, INTERREG IIIC Regional
Framework Operation Hanse Passage czy też Leonardo da Vinci.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY, PRZYNALEŻNOŚĆ
DO STRUKTUR

Fundacja jest członkiem:

Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (nr 03/09/2005/158). Krajowy System Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw [KSU] jest siecią dobrowolnie współ-
pracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących
na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsię-
biorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, usłu-
gi: doradcze (w tym o charakterze ogólnym oraz o charakterze
proinnowacyjnym), szkoleniowe, informacyjne i finansowe
(w tym udzielanie poręczeń oraz udzielanie pożyczek).

Krajowej Izby Gospodarczej

Lubelskiego Związku Pracodawców

Lubelski Sejmik Gospodarczy
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Posiadamy certyfikat nr 281/SZJ/2006 zgodności Systemu Zarzą-
dzania Jakością z wymaganiami PN_EN ISO 9001:2001 w zakresie
usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych wydany dnia 11
lipca 2006 roku przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. PN_EN ISO
9001:2001 to najnowsza edycja norm serii ISO 9000, która przedsta-
wia wymagania, pozwalające świadczyć usługi zgodne z wymaganiami
klienta oraz doskonalić system zarządzania jakością w sposób ciągły.
System ten pozwala wyeliminować te działania firmy, które są dla niej
niepotrzebne i nieopłacalne oraz pozwala obniżyć koszty działań.

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Opieką Zdrowot-
ną” prowadzonych przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania
Rozwoju Gospodarczego OIC Poland” i Wyższą Szkołę Ekonomii
i Innowacji otrzymał akredytację STOMOZ jako jeden z 12 ośrodków
w Polsce. Certyfikat przyznany jest na okres 3 lat. Program certyfikacji
realizowany jest w ramach programu QAS – Wspieranie Edukacji Me-
nedżerów Służby Zdrowia realizowanego przez STOMOZ i finansowa-
nego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
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Liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych realizowa-
nych przez Fundację OIC Poland w okresie 2001 – 2006:

Liczba godzin zrealizowanych w programach edukacyjnych Fundacji
OIC Poland w okresie 2002-2006
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Fundacja OIC POLAND” jest akredytowanym ośrodkiem Krajo-
wego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (nr KSU
03/09/2005/158).

Jako akredytowany wykonawca KSU Fundacja świadczy usługi:

doradcze
szkoleniowe
informacyjne.

Fundacja jest członkiem:

Krajowej Izby Gospodarczej,
Lubelskiego Związku Pracodawców
oraz Lubelskiego Sejmiku Gospodarczego.
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