Wytwórnia Unijnych Pomysłów to czasopismo wydawane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi.
Czasopismo w całości dotyczy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W tym roku pierwsze wydanie pojawiło się w kwietniu.

W tym wydaniu są rozmowy na temat pieczy zastępczej.
Piecza zastępcza to inaczej pomoc rodzinom, które mają
trudności w opiece nad dziećmi. Są to np. rodziny zastępcze, albo
rodzinne domy dziecka albo domy dziecka.

W tym wydaniu jest rozmowa z Panią Urszulą Łużniak, Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego
Wschodniego.
Pani Urszula Łużniak uważa, że należy zmienić sposób
organizacji pieczy zastępczej.
Uważa, że lepiej prowadzić opiekę w małych placówkach niż w
dużych instytucjach.
Ważne jednak jest, aby formę opieki dobierać zgodnie z
potrzebami dzieci.
Rodzina musi dokładnie wiedzieć, jaką pomoc i opiekę może
dostać.
Należy dokładnie wyjaśnić rodzinie, dlaczego taka forma opieki
będzie dla rodziny najlepsza.
Najważniejsze jest dobro dziecka.
Pani Urszula Łużniak opowiedziała również o projekcie „Siłą Dziecka – Stabilna Rodzina”.
Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług społecznych dla dzieci z pieczy
zastępczej i dla rodziców zastępczych.

Usługi społeczne to np. pomoc psychologiczna, socjalna, terapia, udział w obozach,
koloniach, itp. Projekt podobał się uczestnikom.
Pani Łużniak powiedziała, że w projekcie ważne było aby nauczyć się z dziećmi
rozmawiać
i słuchać dzieci ze zrozumieniem.
Udało się w projekcie stworzyć dobre sposoby komunikacji w rodzinie.
Sposoby komunikacji to taki rodzaj mówienia i słuchania siebie nawzajem, aby na pewno
się zrozumieć.
W tym wydaniu opisane zostały też zasady działania Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to współpraca pomiędzy gminami, aby mieszkańcy
mieli lepsze warunki.
Jest to specjalne działanie wprowadzone przez Komisję Europejską finansowane ze
środków Unii Europejskiej.
W kwietniu 2014 r. w województwie łódzkim utworzone zostało Stowarzyszenie Łódzki
Obszar Metropolitalny.
W stowarzyszeniu jest 30 różnych instytucji z pięciu powiatów: miasta Łodzi,
brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego.
Stowarzyszenie jest tak jakby związkiem ZIT, tzn. Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Żeby realizować projekt w ramach ZIT, trzeba spełnić dużo wymogów i warunków.
Projekt musi być zgodny z regulaminem projektu, Strategią ZIT oraz innymi działaniami
Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
W czasopiśmie jest dział "Ciekawe wydarzenia".
W tym dziale opisane jest seminarium pt.
„Przejście od opieki instytucjonalnej do usług
świadczonych w środowisku lokalnym – wsparcie
rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
Seminarium odbyło się na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Podczas seminarium były wykłady różnych
specjalistów.
Można było również wymienić się
doświadczeniami i dowiedzieć się jak otrzymać dotację ze środków Unii Europejskiej na
wsparcie rodzin i pieczy zastępczej.
W dziale "Ciekawe Wydarzenia" jest również
zaproszenie do udziału w imprezach z okazji Dni
Otwartych Funduszy Europejskich.
Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbędą
się w dniach 11-13 maja aż w 17 miastach
województwa łódzkiego.
Podczas imprez będą koncerty, gry, warsztaty i
wystawy.
Te imprezy są po to, aby pokazać jak bardzo
województwo łódzkie zmieniło się dzięki
unijnemu wsparciu.

W czasopiśmie jest dział "Dobre praktyki".
Są to artykuły o unijnych projektach.
Jest tu opisany przypadek Pani Katarzyny.
Pani Katarzyna miała trudną sytuację życiową. Z tego powodu
musiała przerwać naukę.
Kiedy chciała zacząć pracować okazało się, że ma za małe
wykształcenie i nie ma doswiadczenia w pracy.
Zapisała się do projektu pn. "Powrót do życia".
W projekcie ukończyła różne kury, np. z obsługi komputera i kasy
fiskalnej.
Obecnie pracuje w punkcie gastronomicznym.
Punkt gastronomiczny, to np. restauracja, bar, kawiarnia.

Jest też opisany przypadek Pani Małgorzaty Stawickiej z Warty.
Pani Małgorzata wzięła udział w projekcie „Aktywizacja
zawodowa w gminach Warta i Goszczanów”.
Ukończyła kurs opieki nad osobami starszymi i odbyła
trzymiesięczny staż.
Na stażu opiekowała się dwoma osobami starszymi.
Obecnie uczy się w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Chce zostać opiekunem medycznym.

Jest też opisany przypadek Pani Marty z Łodzi.
Pani Marta jest matką, która samotnie wychowuje dziecko.
Wzięła udział w projekcie "Mama w pracy".
W projekcie otrzymała pomoc psychologa i doradcy zawodowego.
Uczestniczyła w kursie negocjacji. Negocjacje to sposób rozmowy
aby dojść do porozumienia.
Obecnie pracuje na stażu w biurze nieruchomości.

W tym wydaniu są też przedstawione różne projekty, które oferują usługi społeczne i
zdrowotne.
Projekt "Lepsze Życie" pomaga panu Sławomirowi Ignarowi
lepiej opiekować się starsza mamą.
Mama Pana Sławomira ma zajęcia rehabilitacyjne oraz pomoc
lekarza i pielęgniarki.
Może również korzystać z wypożyczonego sprzętu
rehabilitacyjnego.

W projekcie „Na zdrowie” mogą brać udział osoby z
zaburzeniami psychicznymi i umysłowymi.
Uczestnicy korzystają z opieki długoterminowej.
Mają opiekę lekarzy, pielęgniarek, psychiatry, psychologa,
dietetyka i fizjoterapeuty.
Opiekunowie tych osób maja tzw. „wsparcia wytchnieniowego”.
Wsparcie wytchnieniowe to pomoc dla opiekunów osób z
niepełnosprawnością. To np. umieszczenie na krótki czas osoby
niepełnosprawnej w placówce, aby opiekun mógł odpocząć, albo
zrealizować swoje plany.

Projekt „Rehabilitacja kardiologiczna jako środek powrotu do
życia społecznego i zawodowego” oferuje usługi zdrowotne.
Projekt realizuje Pabianickie Centrum Medyczne.
W projekcie uczestniczy pan Sławomir Wendler, który korzysta
pomocy fizjoterapeutów.
Bierze również udział w zajęciach z psychoedukacji oraz jest pod
stałą kontrolą lekarza.

W projekcie „Aktywne wsparcie rodzin”, udział bierze dziesięć rodzin
z Głowna.
Dla tych rodzin przygotowano m.in. trening kompetencji rodzicielskowychowawczych, a także ćwiczenia z umiejętności gospodarowania
wolnym czasem.
Trening kompetencji rodzicielsko-wychowawczych to ćwiczenia, jak
być rodzicem i jak wychowywać dzieci.
Dzięki udziałowi rodzin w projekcie można dobrze pomóc dzieciom.

W czasopiśmie jest też dział „Realizuję projekt”.
Jest tu informacja o konkursach na usługi zdrowotne.
W tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
zaplanował kilka konkursów.
W tych konkursach będzie można się starać o środki
na rozwój usług medyczno-opiekuńczych. Usługi
medyczno-opiekuńcze to np. wsparcie
psychologiczne, opieka pielęgniarska, opieka w
hospicjum.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosi
konkursy na realizację programów profilaktycznych.
Programy profilaktyczne to takie działania, aby nie
zachorować. Np. badania profilaktyczne raka piersi, raka jelita grubego, raka szyjki macicy.

W tym wydaniu jest też artykuł pt. "Śmiało sięgaj po Fundusze!".
Jest to skrót informacji jak starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.
Można skorzystać z pomocy Punktu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Pomoc można uzyskać też w Powiatowych Urzędach Pracy.
W tym wydaniu jest też informacja jak pomóc opiekunom dzieci do lat 3 i osobom, które
boją się utraty pracy.
W artykule "Stać ich na wiele" opisana jest sytuacja
osób z niepełnosprawnościami.
Przedstawione są wyniki raportu „Aktywność
zawodowa osób niepełnosprawnych w województwie
łódzkim II”.
Wyniki raportu wskazują, że zatrudnienie w grupie
osób z niepełnosprawnością jest niskie.

Powodem jest niskie wykształcenie oraz stereotypy, że osoby niepełnosprawne są mniej
wydajne, tzn. wolniej i słabiej pracują niż osoby pełnosprawne.
Stereotypy to uproszczony, nieprawdziwy obraz innej osoby.
Zakłady pracy nie są przygotowane do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

W tym numerze jest też wykaz projektów, które jeszcze trwają i można w nich wziąć
udział. Uczestnicy tych projektów mogą otrzymać pomoc psychologa, wziąć udział w
warsztatach, stażach i otrzymać pomoc w szukaniu pracy.

