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Sąsiedzi
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku testuje
model wsparcia pod nazwą „Sąsiedzi”. Model skierowany jest do obcokrajowców
z prawem do legalnego zatrudnienia w Polsce przebywających na terenie Białegostoku
i w okolicach. Celem modelu jest podniesienie niskich umiejętności uczestników w co
najmniej 2 z 3 obszarów: czytania i rozumienia tekstów, rozumowania matematycznego
oraz umiejętności cyfrowych. W ramach wsparcia edukacyjnego uczestnicy biorą
udział w zajęciach stacjonarnych organizowanych w małych grupach, podczas których
zdobywają wiedzę na temat: wiarygodności i bezpieczeństwa korzystania z portali
społecznościowych czy stron internetowych związanych m.in. z załatwianiem spraw
w elektronicznym urzędzie czy bankowości elektronicznej.
W ofercie wsparcia edukacyjnego zapewnione są zajęcia dotyczące tematyki rynku pracy
tj. wyszukiwania ofert pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Ponadto uczestnicy
biorą udział w warsztatach z planowania domowego budżetu z wykorzystaniem arkusza
kalkulacyjnego, uwrażliwiających na zagrożenia związane z zaciąganiem pożyczek
finansowych. Równocześnie podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy podnoszą umiejętności
społeczne niezbędne do funkcjonowania w każdej sferze życia codziennego tj. komunikacja
interpersonalna, dostosowanie do zmian, praca w zespole, wyznaczanie realistycznych celów
życiowych, radzenie sobie w sytuacji konfliktu i rozwiazywanie konfliktów, podejmowanie
decyzji oraz wykazywanie się inicjatywą. W celu podtrzymania motywacji uczestników, pod
okiem opiekuna edukacyjno-motywacyjnego prowadzone są cykliczne spotkania integracyjne
w małych grupach, w trakcie których uczestnicy wymieniają się swoimi doświadczeniami,
rozmawiają o problemach jakie ich spotykają na co dzień oraz o sposobach ich rozwiązania.
Dodatkowo uczestnicy korzystają z porad prawnych w formie konsultacji indywidualnych
oraz usług tłumacza.
Efektem zakończenia indywidualnej ścieżki wsparcia będzie umiejętność wykorzystania
przez uczestników zdobytej wiedzy i dostosowania do indywidualnych działań w życiu
codziennym związanych z pobytem w Polsce.
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