Uczestnicy realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego zdobywają wiedzę
teoretyczną i praktyczne umiejętności w warsztatach:

remontowo - porządkowym
opieki nad osobą starszą chorą i niepełnosprawną.
ogrodniczo-porządkowym,
krawieckim,

Warsztat remontowo-porządkowy

Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu: budownictwa, robót malarskich i tynkarskich,
materiałów wykończeniowych, urządzeń elektrycznych i mierniczych, instalacji w budownictwie i
inne.
Umiejętności praktyczne zdobywają wykonując prace remontowe typu: montaż płyt gipsowokartonowych, kładzenie gładzi gipsowej, montaż okien i drzwi, skuwanie tynków, wykonywanie
wylewki, usuwanie starej i układanie glazury i terakoty, układanie paneli podłogowych i ściennych,
malowanie pomieszczeń mieszkalnych.

Warsztat opieki nad osoba starszą, chorą i niepełnosprawną
W trakcie zajęć teoretycznych opiekunki zdobywają wiedzę z zakresu podstaw pielęgniarstwa
człowieka, profilaktyki powikłań związanych z długim unieruchomieniem chorego, chorób
występujących najczęściej w wieku starszym oraz zabiegów leczniczych, którą wykorzystują podczas
pracy w środowiskach pod nadzorem instruktora.
Warsztat ten głównie realizuje usługi opiekuńcze na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej: czesanie,
ubieranie, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej i załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana
bielizny pościelowej i osobistej, układanie podopiecznego w łóżku, zmiana pozycji, zapobieganie
powstawania odleżyn, oklepywanie i nacieranie, zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept,
pomoc przy poruszaniu się po mieszkaniu, doniesienie gotowych posiłków ze stołówki OPS, ich
podgrzanie i podanie, przygotowanie posiłków, przynoszenie opału z miejsca składowania, palenie w
piecu, załatwianie spraw urzędowych, podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem, towarzyszenie w
czasie spacerów, itp. Uczestnictwo w tym warsztacie wymaga dużo cierpliwości i poświęcenia.

Warsztat ogrodniczo-porządkowy
Osoby trafiające do warsztatu to najczęściej osoby posiadające wykształcenie niezwiązane z
ogrodnictwem, jednak prace porządkowe, jak i ogrodnicze nie są im obce. Są to prace, które
wykonują w swoich domach i ogrodach.
W ramach warsztatu ogrodniczo – porządkowego uczestnicy poszerzają swoją wiedzę w zakresie:
- elementy warzywnictwa i zielarstwa,

- rośliny ozdobne,
- elementy ozdobne działki,
- krzewy i drzewa (ozdobne i owocowe)

Nabywają umiejętności obsługi kosy spalinowej, odkurzacza do liści, odkurzacza samopiorącego,
glebogryzarki. Uczestnicy realizują zajęcia reintegracji zawodowej na terenach należących do
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie, wykonują usługi zlecone przez instytucje i indywidualnych
zleceniodawców. Uczestnicy zajmują się: utrzymywaniem porządku na wyznaczonym terenie,
wyrobem kompozycji kwiatowych, pielęgnacją kwiatów doniczkowych oraz wykonują inne prace
zlecone.

Warsztat krawiecki
Podczas zajęć teoretycznych uczestniczki zdobywają wiedzę z zakresu:
- kroju i szycia odzieży,
- rodzajów maszyn szwalniczych, sposobów ich konserwacji,
- analizy figury ludzkiej,
- rodzajów i właściwości tkanin,
- organizacji zakładów odzieżowych.
Celem tych zajęć jest podniesienie kwalifikacji uczestniczek, które miały styczność z krawiectwem,
jak również przygotować osoby nie posiadające doświadczenia do pracy w tym zawodzie. Na
zajęciach praktycznych realizowane są usługi od zleceniodawców indywidualnych a także od
instytucji. Większa część zajęć przeznaczana jest na zlecenia od klientów indywidualnych, takie jak:
szycie miarowe spódnic, spodni, sukienek, obszywanie zasłon i firan, naprawa odzieży, wszywanie
zamków, skracanie spodni, spódnic oraz inne poprawki.

