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Olsztyn

Marzniesz? To weź sobie ubranie z szafy

C

o jakiś czas robimy
w domu generalne
porządki. Wyciągamy
sterty poupychanych
w pawlaczach kurtek
i swetrów. W dodatku od lat
nieużywanych. I nie wiemy,
co z nimi zrobić. Wyrzucić
szkoda, więc po chwili walki
z własnym sumieniem poskładana w kostkę odzież znów
ląduje w pawlaczu i czeka na
rzekomo „lepsze czasy”.
— Ja tam do tych kontenerów, co stoją przed blokiem,
nie wrzucam ubrań, bo wydaje mi się, że są rzadko opróżniane i że ubrania tylko się
w nich psują i wcale nie traﬁają do potrzebujących — mówi
pani Leokadia, mieszkanka

olsztyńskiego osiedla Pojezierze.
Mamy więc dobrą wiadomość — pojawiła się alternatywa. Przed olsztyńskim
ratuszem stanął tzw. wieszak
ciepła. — Idea jest tak prosta,
że prościej się nie da. Wystarczy ustawić wieszak, powiesić
ciepłe ubrania, jedną rzecz na
początek, pozwolić, by ubrań
przybywało, a potrzebujący
bez skrępowania brali czego im trzeba — czytamy na
oﬁcjalnym proﬁlu organizatorów ogólnopolskiej akcji
„Wymiana ciepła”.
Przypomnijmy, że rok temu
podobny wieszak stanął przed
Teatrem Jaracza. W tym roku
akcję zainicjowali harcerze

Fot. Zbigniew Woźniak

SPOŁECZEŃSTWO || Przed olsztyńskim ratuszem od dwóch tygodni stoi drewniana otwarta szafa. Wystają z niej różnokolorowe ubrania.
Szafa i wieszak to element akcji „Podziel się ciepłem”, która już w tamtym roku opanowała całą Polskę. Zachęcamy do udziału w akcji.

Tu każdy może powiesić niepotrzebne ubranie
z Hufca Warmińskiego. A dokładnie Miłosz Pawlak, harcerz i student UWM z Kalisza.
— W moim rodzinnym mie-

ście jest kilka miejsc, gdzie
zimą stawia się takie wieszaki. Zrzuciliśmy się w drużynie
na potrzebne materiały i poje-

chaliśmy do sklepu budowlanego. Kupiliśmy deski i gwoździe, i zabraliśmy się do pracy.
W kilka godzin wieszak był
gotowy — opowiada Miłosz.
Problemów, aby postawić go
przed ratuszem, również nie
było. W końcu cel tej akcji jest
szczytny. W dodatku przy wieszaku wciąż widać kręcących
się ludzi. Jedni przywożą niepotrzebne ubrania, inni szukają
czegoś, co może im się przydać.
— Sama jeszcze nie zdecydowałam się niczego stąd zabrać, bo na tę chwilę niczego
mi nie brakuje, ale czasem
jest tak, że wyjdzie się na
miasto i zapomni szalika,
a tu widzę, że cała podłoga
szafy usiana jest reklamów-

kami z zimową odzieżą. Nie
wiadomo, kiedy i mi może
się coś stąd przydać — mówi
nam Magda Pietrzak.
Harcerze już rozglądają się
za nową lokalizacją dla kolejnego wieszaka. — Świetnym
miejscem byłby olsztyński
dworzec. Przebywa tam wielu zmarzniętych podróżnych,
którzy czasami godzinami
czekają na przesiadkę. Ludzie
w pociągach gubią czapki.
Jedyne, co nas ogranicza, to
koszty. Na pierwszy wieszak
potrzebowaliśmy około 300
zł. Fajnie by było, gdyby znalazł się jakiś sponsor — zauważa Miłosz.
AGNIESZKA POROWSKA
a.porowska@gazetaolsztynska.pl

reklama

Okraszeni smakiem AKTYWNIE NA RYNKU PRACY

Grupa Doradcza Primus SC zaprasza wszystkie osoby dorosłe
do udziału w projekcie „Okraszeni smakiem”, współﬁnansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020. Projekt swoim zakresem
obejmuje kursy zbranży gastronomicznej, wszczególności:
• kurs gastronomiczny
• kurs barmański
• kurs kelnerski.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które uczą się,
pracują lub zamieszkują na obszarze
województwa
warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą,
które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych
wbranży gastronomicznej.
Projektodawca gwarantuje uczestnikom dodatkowe wsparcie wpostaci:
• zwrotu kosztów dojazdu na kurs
• wyżywienia podczas kursu
• kompletu materiałów edukacyjnych
• noclegów dla osób dojeżdżających
oraz dodatkowe usługi dostępowe:
• materiały szkoleniowe z powięk-

szoną czcionką
• posiłki zamawiane zgodnie zograniczeniami żywieniowymi danych
osób
• wybór miejsca kursu zaprojektowanego zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania wprzypadku zgłoszenia się osób z orzeczeniem oniepełnosprawności
• w razie potrzeby materiały multimedialne z zastosowaniem transkrypcji tekstowej, napisów dla osób

niesłyszących, audiodeskrypcji
• zapewnienie
specjalistycznego
wsparcia, np. asystenta tłumacza
na język łatwy, asystenta osoby
niepełnosprawnej.
Wsparciem zostanie objętych 72
beneﬁcjentów ostatecznych. Re-

krutacja uczestników do projektu
rozpocznie się w styczniu 2018 r.
i będzie miała charakter ciągły. Do
udziału w projekcie zachęcamy
szczególnie osoby z orzeczeniem
oniepełnosprawności.
Więcej informacji oprojekcie, wtym
pełen regulamin rekrutacji iuczestnictwa w projekcie, można znaleźć
na stronie internetowej www.grupaprimus.pl.

Zapraszamy do kontaktu z biurem

projektu.
Biuro projektu:
ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn
tel. 89541 33 70
e-mail: biuro@grupaprimus.pl

Grupa Doradcza Primus s.c. od września 2017 roku realizuje projekt „Aktywnie
na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 10.2. Aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 29
roku życia zamieszkujących subregion elbląski,
w tym osób pozostających bez pracy: biernych
zawodowo, poszukujących pracy lub bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy.
Dodatkowo osoby te kwaliﬁkują się do co najmniej jednej z kategorii:
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby nisko wykwaliﬁkowane (tj. o niskich
kwaliﬁkacjach).
Projekt powstał w odpowiedzi na utrzymującą
się wysoką stopę bezrobocia w naszym regionie. Celem głównym projektu jest zwiększenie
szans na zatrudnienie wśród jego uczestników
– mówi kierownik projektu Tomasz Londoński.
Osoby, które przystąpią do projektu, otrzymają wsparcie w postaci konsultacji z doradcą
zawodowym, trenerem pracy, psychologiem, a
także wezmą udział w szkoleniach i stażach zawodowych mających na celu podniesienie kwa-

liﬁkacji i zdobycie doświadczenia zawodowego.
Około 35% uczestników znajdzie zatrudnienie
w regionalnych przedsiębiorstwach.
Wsparciem zostanie objętych 35 uczestników
projektu. Do udziału w projekcie zachęcamy
szczególnie osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby nisko wykwaliﬁkowane, a także osoby z terenów wiejskich. Projekt
swym zasięgiem obejmuje subregion elbląski,
w którego skład wchodzą następujące powiaty:
braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg.
Projektodawca zapewnia każdemu uczestnikowi stypendium na czas odbywania warsztatów,
szkolenia i stażu.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć
na stronie internetowej www.grupaprimus.pl.
Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.
Biuro projektu:
82-300 Elbląg, ul. Warszawska 55,
tel. 55 643 43 12, kom. 608 843 437,
e-mail: biuro@grupaprimus.pl

Projekt jest współﬁnansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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