"Dajmy sobie pracę- Ekoszansa"
Projekt "Dajmy sobie pracę- Ekoszansa" realizowany był od 01.07.2005 r. do
30.03.2008 r. dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.
Projekt wdrażany był przez Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w
partnerstwie z 10-cioma ośrodkami leczenia uzależnień z obszaru całej Polski,
zlokalizowanymi na terenach wiejskich, które dzięki udziałowi w projekcie stały się centrami
informacji i wsparcia dla różnorodnych inicjatyw ekologicznych o charakterze lokalnym.
Partnerami w projekcie były również: Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych
do Spraw Rozwoju (UNDP), Stowarzyszenie "Bez Granic", Stowarzyszenie Wolontariuszy
Wobec AIDS "Bądź z nami" oraz Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae".
Projekt rozwiązywał niekorzystną sytuację na rynku pracy osób wychodzących z uzależnienia,
poprzez readaptację społeczną i zwiększanie ich potencjału własnego, tworzenie systemu
szkoleń zawodowych oraz alternatywnych form zatrudnienia. Celem projektu było
wypracowanie modelu pomocy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym (m.in. dla osób uzależnionych, żyjących z HIV/AIDS, bezdomnych) w oparciu o
narzędzie ekologiczne. Zgodnie z tym założeniem uczestnicy projektu zostali objęci
proekologiczną edukacją zawodową, zakładającą m.in. udział w rozwijaniu chowu
tradycyjnych polskich odmian zwierząt hodowlanych (takich, jak królik biały popielniański czy
kura zielononóżka kuropatwiana), w sadownictwie starych wysokopiennych odmian drzew
owocowych, ekologicznej uprawie warzyw i owoców czy pozyskiwaniu i przetwarzaniu
biomasy. Ponadto w ramach projektu uczestnicy korzystali z profesjonalnego wsparcia
psychologicznego, które w połączeniu z tworzeniem warunków pożytecznej pracy w miejscu
ich pobytu, przyczyniało się do wzrostu potencjału społecznego i zawodowego tych osób.
"Dajmy sobie pracę- Ekoszansa" był projektem składającym się z 12 podprojektów,
realizowanych na terenach wiejskich i 3 w miastach. Umożliwił on powstanie nowych,
alternatywnych form zatrudnienia dla uczestników, wpłynął na zmianę negatywnych postaw
społeczności lokalnych wobec tych osób, a także przyczynił się do upowszechnienia inicjatyw
i działań o charakterze ekologicznym w skali lokalnej. W projekcie wzięły udział 134 osoby ze
Stowarzyszenia Solidarni "PLUS", 326 osób z partnerstwa oraz 70 ze społeczności lokalnej.

