Otwarcie Centrum RE-Start
W poniedziałkowy lekko deszczowy dzień
przy ul. Sienkiewicza 29 można było zauważyć
ozdobione witryny pięknymi żółto-niebieskimi
wstęgami. Grupa zgromadzonych ludzi wskazywała,
że trwa tam jakieś wydarzenie. Dokładnie 13 maja
2019 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste i
oficjalne otwarcie Centrum RE -Start w Opolu, w
którym to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Opolu, zagrożeni ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym mogą uczyć się
dodatkowych umiejętności zawodowych, które
pomogą w swobodnym powrocie na rynek pracy
poprzez realizację kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej. W
wydarzeniu tym uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz Miasta Opola, pracownicy
MOPR w Opolu, cały zespół projektowy, trenerzy pracy oraz uczestnicy projektu.
Jak wiemy każda z osób podczas swojego życia podąża jakąś ścieżką zawodową,
można nazwać ją „drogą”. Bywa tak, że czasami idziemy nią do przodu kiedy podejmujemy
nowe wyzwania zawodowe, pogłębiamy swoją wiedzę i
osiągamy nowe stanowiska pracy, ale bywa też tak,
cofamy się na naszej drodze kiedy to z różnych przyczyn
osobistych, zdrowotnych czy rodzinnych tracimy nasze
stanowiska pracy i zmuszeni jesteśmy podejmować inne,
mniej atrakcyjne i mniej płatne niż te utracone. W wielu
przypadkach dochodzimy do pewnego miejsca na naszej
drodze zawodowej i stoimy w jednym miejscu przez
długi czas, to są właśnie sytuacje kiedy osiągamy swój
cel i podejmujemy zatrudnienie zgodne z naszymi
umiejętnościami, zainteresowaniami więc zostajemy w
nim na dłużej. Natomiast uczestnicy projektu pn.
„Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji
społeczno-zawodowej w Opolu” realizowanego w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.2
Włączenie społeczne to są osoby, które zboczyły ze swojej drogi zawodowej i im dłużej
pozostawali bez pracy tym bardziej się oddalili od niej i tym trudniej jest teraz na nią wrócić.
Borykają się oni z wieloma problemami rodzinnymi, emocjonalnymi, uzależnieniami, nie
wspominając już o braku wiary we własne siły i braku motywacji i chęci do działania i zmian.
Dlatego właśnie tak wiele osób musi być zaangażowanych do pomocy min. psycholog,
specjalista ds. reintegracji społecznej, specjalista ds. reintegracji zawodowej, trenerzy pracy,
pracownik socjalny, radca prawny, koordynatorzy aby wspólnie otoczyć osoby
kompleksowym wsparciem i nauką. Proces ich powrotu na ścieżkę zawodową wymaga czasu

i pracy, bo nie można ich do niczego zmusić, czy przyśpieszać pewnych procesów. Musi to
być ich świadoma i samodzielna decyzja, bo tylko wtedy jest szansa na pozostanie na drodze
zawodowej na dłuższy czas.
Docelowo wsparciem zostanie objętych średnio 30 osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu, dla których ustalono III profil
pomocy – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez okres 6 mc-y,
przez 5 dni roboczych.
Właśnie tutaj w nowo powstałym lokalu będą dokonywane przez uczestników
projektu drobne naprawy stolarskie i tapicerskie oraz przeróbki krawieckie na rzecz
mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. z powodu
ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub
sytuacji kryzysowej, a także osób starszych. Ponadto ekipa remontowa będzie wykonywać
małe prace budowlane, w tym malarskie i wykończeniowe w domach osób potrzebujących
pomocy. Projekt ma charakter społeczny i pozytywnie oddziałuje na środowisko osób
wymagających wsparcia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wsparcie i dobrą
współpracę, a mieszkańców miasta Opola zapraszamy do korzystania z usług
świadczonych w Centrum RE-Start w Opolu przy ul. Sienkiewicza 29 w godz. 8.00-16.00 w
dni robocze.

