
 

 

 

 

Lista podmiotów zgłoszonych na Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
– Rynek Aktywnych Mieszkańców w dn. 9 grudnia br. 

 

Lp. Nazwa organizacji Informacje o podmiocie Forma prezentacji  

1. Stowarzyszenie  
„Z nadzieją w przyszłość” 

 

Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość” założono w 2002r., przy 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu.  
Działalność statutowa: 
-  działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 
tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw, prowadzenie ich ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym , wspieranie ich rodzin 
poprzez: ochronę praw człowieka, upowszechnianie wiedzy o 
niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć integracyjnych, gromadzenie 
funduszy na działalność stowarzyszenia.    

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi – 
stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe. 

2. Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia  Zawodowego 
i Ustawicznego w Rawiczu 

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego                 i 
Ustawicznego w Rawiczu kontynuuje ponad 50 letnią tradycję szkolnictwa 
medycznego na terenie Rawicza. Od 1962 roku była to Państwowa Szkoła 
Asystentek Pielęgniarstwa następnie  Liceum Medyczne, Medyczne Studium 
Zawodowe i od 2013 roku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Rawiczu. 
Przedmiot działalności  statutowej: 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Rawiczu  prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych i 
społecznych w oparciu o posiadaną kadrę, bazę dydaktyczną i obowiązujące 
podstawy programowe kształcenia w zawodach w trybie: dziennym, 
stacjonarnym, zaocznym. W Centrum prowadzone są pozaszkolne formy 
kształcenia. 
Zadaniem Centrum jest: 

Nauczyciele oraz słuchacze WSCKZiU w 
Rawiczu będą prezentować oraz 
nieodpłatnie wykonywać na rzecz 
mieszkańców: pomiary ciśnienia 
tętniczego krwi, pomiary poziomu cukru 
we krwi , masaże dłoni oraz pokazy 
makijażu i malowanie dziecięcych twarzy. 
Równocześnie dla osób                       z 
podwyższoną glikemią będą bezpłatnie 
wydawane gleukometry bydgoskiej firmy 
Diagnossis. 
Nauczyciel oraz słuchacze kierunku 
Terapeuta zajęciowy będą prezentowani 
swoje umiejętności oraz wytwory              



 

 

 

 

 prowadzenie kształcenia dla młodzieży i dorosłych 
 organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i 

dorosłych wynikającej z programu nauczania dla danego zawodu 
 organizowanie pozaszkolnych form kształcenia 
 realizowanie zadań związanych z przyznaniem tytułów kwalifikacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
 współpraca z urzędami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami 

społecznymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr oraz 
przekwalifikowywania się osób dorosłych 

 opracowywanie i udostępnianie materiałów metodycznych dla potrzeb 
młodzieży i dorosłych. 

Szkoły wchodzące w skład Centrum realizują cele i zadania określone w 
ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie: 
 przeprowadzają rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności 
 zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania 
 realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia zawodowego 
 stosują ustalone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
 umożliwiają ukończenie szkoły i uzyskanie dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie po zdaniu egzaminu zawodowego 
 sprawują opiekę na d uczniami i słuchaczami przebywającymi w Centrum 

podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki w czasie ich pobytu w 
szkole i podczas zajęć organizowanych poza obiektami należącymi do 
szkoły 

w godz.12.00 – 15.00 .  
Z zabiegów masażu dłoni mieszkańcy 
mogą korzystać             w godz.15.00- 
19.00 
Malowanie dziecięcych twarzy i pokazy 
makijażu będą realizowane w godz. 
12.00- 16.00.  
Pomiary parametrów i wydawanie 
gleukometrów  będą realizowane w 
godz.12.00- 20.00 
Równocześnie będzie odbywać się  
promocja kierunków kształcenia 
realizowanych w  szkole oraz pozaszkolne 
formy doskonalenia. Odwiedzający 
stanowiska uzyskają informacje oraz 
promocyjne ulotki. 



 

 

 

 

 udzielają pomocy psychologicznej wspomaganej przez działania 
specjalistycznych poradni psychologiczno – pedagogicznych i doradztwa 
zawodowego 

 Szkolę ukończyło ponad 3500 tysiące absolwentów, którzy odnoszą 
sukcesy zawodowe i chętnie są zatrudniani przez pracodawców zarówno 
na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

 Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną, posiada 
status Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów 
zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach.  

Kierunki kształcenia: 
 Technik Masażysta- 
 Terapeuta Zajęciowy-  
 Technik Usług Kosmetycznych  
 Opiekun Medyczny 
 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 
 Asystent Osoby Niepełnosprawnej 
 Opiekunka Dziecięca 
 Opiekunka Środowiskowa 
 Opiekun Osoby Starszej –  
 Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 Technik Sterylizacji Medycznej 
 Dodatkową możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych są 

prowadzone przez szkolę Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Opiekuna 
medycznego, które pozwalają uzyskać kwalifikacje osobom nie 
posiadających średniego wykształcenia. 

 Kadra dydaktyczna współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w 
Poznaniu oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną. Nauczyciele pełnią 



 

 

 

 

funkcje egzaminatorów, recenzentów merytorycznych oraz autorów zadań 
egzaminacyjnych. 

 WSCKZiU w Rawiczu   łączy tradycję z nowoczesnością i  posiada bardzo 
dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz bazę dydaktyczną. Szkoła 
odnosi sukcesy w zakresie przygotowania zawodowego słuchaczy i 
 uzyskuje prawie 100% zdawalność z egzaminów  potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. 

 Placówka stale aktualizuje ofertę edukacyjną biorąc pod uwagę potrzeby i 
oczekiwania rynku pracy oraz sytuację demograficzno-społeczną  kraju i 
regionu. 

 Systematycznie wzbogacana jest oferta edukacyjna szkoły, która 
odpowiada potrzebom rynku pracy. Badanie losów absolwentów 
potwierdza, że słuchacze szkoły nie mają trudności w zatrudnieniu, są 
dobrze postrzegani na rynku pracy i chętnie zatrudniani przez 
pracodawców.  

 W ramach kształcenia w  pozaszkolnych formach kształcenia organizowane 
są kursy umiejętności oraz warsztaty szkoleniowe, które cieszą się również 
dużym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. 

 WSCKZiU w Rawiczu może się poszczycić szerokim zakresem działań 
realizowanych na rzecz lokalnego środowiska. Nauczyciele oraz słuchacze 
aktywnie włączają się w działania. 

 Od 1998 rok na terenie szkoły działa wolontariat, który realizuje zadania 
wynikające z potrzeb rzecz osób niepełnosprawnych i wieku starszego. 
Wolontariat aktywnie wspiera realizacje zadań statutowych stowarzyszeń 
 działających na rzecz osób niepełnosprawnych , instytucji oraz placówek 
edukacyjnych.            W 2009 r. i 2011 r. oraz 2012 r. Koło wolontariatu 
zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskim etapie konkursu Barwy 



 

 

 

 

Wolontariatu. Uczestniczyli w uroczystej Gali w Warszawie.                    W 
2011 r. wyróżnienia odbierali z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego.  

W 2013 r. i 2014 r.  Koło wolontariatu  zdobyło trzecie miejsce              w 
regionalnym etapie Konkursu „Barwy Wolontariatu” .  
Szkoła dysponuje tanią bazą noclegową w ilości 30 miejsc w Internacie szkoły 
z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 

3. Rawicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 

UTW został założony w 2003r.  
Celem UTW jest aktywizacja osób 55+ poprzez: 
- edukację 
- rehabilitację 
- turystykę 
-realizowanie pasji i zainteresowań. 

Prezentacja publikacji biuletyn z okazji 
10-lecia oraz foldery reklamowe. 
Rozmowa z uczestnikiem zajęć -  
studentem RUTW. 
Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi - 
świąteczne dekoracje i ozdoby 
choinkowe. 

4. Grupa nieformalna „Leśny 
Zakątek” z Załęcza 

 

Grupę nieformalną „Leśny Zakątek” tworzą mieszkanki  wsi Załęcze. Grupa 
pasjonuje się rękodziełem, wspiera działania sołeckie i prowadzi Klub 
Aktywności Lokalnej. 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi  

(produkty np. pierniki świąteczne                      
i artykuły np. stroiki, wianki, choinki 
ręcznie wykonane) 

5. Centrum Integracji 
Społecznej w Rawiczu 

 

Centrum Integracji Społecznej uzyskało swój status w grudniu 2014 roku, 
formalną działalność rozpoczęło w marcu 2016 roku. Obejmuje swoim 
zasięgiem teren Gminy Rawicz. 
Swoją działalność koncentruje wokół wsparcia 50 osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy CIS objęci są Indywidualnym Programem 
Zatrudnienia Socjalnego, w ramach którego biorą udział w zajęciach z zakresu 
reintegracji zawodowej i społecznej.  Reintegracja społeczna obejmuje zajęcia 
z : pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem, 
pedagogiem czy terapeutą ds. uzależnień. Uczestnicy CIS biorą udział w 
zajęciach od poniedziałku do piątku, odbywając  praktykę zawodową w 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi. 



 

 

 

 

warsztatach: pielęgnacji zieleni, gastronomicznym, krawiecko – 
rękodzielniczym, remontowo – budowlanym i magazynowym. 
Dzięki udziałowi w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 12 osób już 
uzyskało zatrudnienie na podstawie umowy  o pracę, 10 osób ukończyło kurs 
obsługi komputera. Pobyt w CIS umożliwił czterem osobom stworzenie 
spółdzielni socjalnej „Smak – Bistro”, która rozpoczęła swoją działalność w 
październiku 2017 roku. Spółdzielnia prowadzi na szeroką skalę obsługę 
imprez firmowych, odpowiada za organizację żywienia zbiorowego, 
przygotowywanie cateringów na indywidualne zamówienie oraz realizacje 
indywidualnych zamówień. 

6. Stowarzyszenie 
 „Żylicka Rzecz Babska”  

 

Stowarzyszenie sformalizowało swoją działalność w lipcu 2013r. Głównym 
celem działalności jest promocja obszarów wiejskich Gminy Rawicz oraz 
działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizacje wydarzeń 
lokalnych, warsztatów, spotkań               i zawodów sportowych. Jest 
inicjatorem i wykonawcą zadań polegających na porządkowaniu i poprawie 
estetyki wsi Żylice. Stowarzyszenie jest częstym uczestnikiem Targów 
Ekonomii Społecznej w Rawiczu i Lesznie. Członkinie stowarzyszenia 
uczestniczyły w szkoleniach dotyczących tworzenia i rozwoju wsi tematycznej 
oraz funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych,    w warsztatach 
rękodzielniczych i o zdrowej żywności. Organizacja jest partnerem w 
Partnerstwie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz i aktywnie bierze 
udział w pracach partnerstwa. Co roku organizuje we wsi kilka wydarzeń, 
między innymi cykliczne pn. „Popołudnie z jajem”,  promujące wieś 
tematyczną ” Żylice – wieś z jajem”. Zapraszane na to wydarzenie są inne 
organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się polityką społeczną.  
Członkinie stowarzyszenia przygotowują oprawę wydarzenia           i 
poczęstunek , którego składnikiem podstawowym jest jajo. Oprócz tego 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi. 



 

 

 

 

stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne                          i zrealizowało 2 
projekty w ramach mikrodotacji Wielkopolska Wiara, było patronem  dla 10 
grup nieformalnych realizujących projekty w ramach tego samego konkursu 
oraz zajmowało się rozliczeniem tychże projektów. We wrześniu 2014 roku 
stowarzyszenie decyzją Wojewody Wielkopolskiego utworzyło wyodrębnioną 
finansowo i organizacyjnie jednostkę - Centrum Integracji Społecznej w 
Rawiczu, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 50 osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.   
Na chwile obecną realizuje 3-letni projekt współfinansowany                        z 
Europejskich Funduszy Społecznych „Aktywna integracja – szansą na 
przyszłość CIS”. Pod swymi skrzydłami ma we wsi grupę młodych aktywnych 
ludzi, którzy są zapraszani do realizacji przedsięwzięć wspólnie z członkiniami  
stowarzyszenia  oraz mają możliwość realizacji swoich pomysłów. 
Stowarzyszenie jest organizacją pełniącą ważną rolę w aktywizacji i integracji 
mieszkańców Żylic i okolicznych miejscowości. 

7. Grupa nieformalna                            
z Konarzewa 

 

Grupa  jest wsparciem dla działań podejmowanych przez Sołectwo i Klub 
Aktywności Lokalnej w Konarzewie. Celem działalności jest aktywizacja i 
integracja mieszkańców.  
Grupa z zaangażowaniem systematycznie organizuje warsztaty rękodzielnicze 
i międzypokoleniowe inicjatywy integracyjne dla mieszkańców wsi. 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi – 
anioły, wianki, decoupage itp. 

8. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Rawiczu 

 

ŚDS został utworzony w kwietniu 1998r. Jest jednostką organizacyjną 
funkcjonującą w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
w całości finansowany z budżetu państwa, przeznaczony dla 36 dorosłych 
osób z niepełnosprawnościami, wymagających pomocy i wsparcia 
niezbędnego do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym                 i 
społecznym. Dom obejmuje świadczeniami mieszkańców Rawicza i gmin 
ościennych: Bojanowa, Jutrosina i Pakosławia. 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi – 
wianki, stroiki, skrzaty oraz inne wyroby 
krawieckie (fartuchy, łapki itp.) 



 

 

 

 

Oferta Domu: 

 Treningi umiejętności społecznych 

 Terapia zajęciowa w 6 pracowniach (animacji i rekreacji ruchowej, 
edukacyjno-biblioterapeutyczna, krawiecko-tkacka, kulinarna, 
multimedialna, plastyczna) 

 Grupy rozwoju zainteresowań: 
formacja teatralna „Pierocik”  
grupa taneczna „Nie do wiary” 
grupa Nordic Walking 
sekcja rowerowa 
 klub Reportera 

 Poradnictwo psychologiczne 

 Grupa wsparcia  dla osób chorych na schizofrenię 

 Opieka pielęgniarska, profilaktyka i edukacja zdrowotna            

 Projekty animacyjne, zmierzające do aktywizacji społecznej                 i 
aktywnej integracji pn. „Tacy sami” i „Kreatywni ludzie, kreatywny świat”.  

9. Stowarzyszenie 
Aktywnych Kobiet 
 „No i co!” 
 - Lawendowy Łaszczyn  

 

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2012r.  
Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, kulturalna, charytatywna 
na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji kobiet oraz podnoszenie jakości 
życia i świadomości społeczności wiejskiej.                 
Stowarzyszenie prowadzi na terenie wsi Łaszczyn 
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Są to 
działania aktywizujące i integrujące mieszkańców wsi: okolicznościowe 
spotkania dla dzieci (malowanie pisanek, Dzień dziecka, Andrzejki, Mikołajki), 
spotkania dla seniorów, rodzinne rajdy rowerowe, biesiady itp. 
Priorytety organizacji: 
1- Organizacja i promocja wolontariatu – od 2013r. pod patronatem 

Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi: 
decoupage, lawendowe mieszki 
zapachowe itp. 



 

 

 

 

stowarzyszenia działa Grupa wolontariacka „Dziewczyny z drużyny”. 
2- Utworzenie  wsi tematycznej pn. Lawendowy Łaszczyn i jej promocja jako 

ważnego elementu upowszechniania ekonomii społecznej.  
Zrealizowane projekty: 
1-  „Dziewczyny z drużyny level  up” (2014r.) 
2- „Lawendowy zawrót głowy” (2015r.) 
3- „Lawendowy zawrót głowy II” (2016r.) 
4- „Lawendowa wieś” (2017r.) 

10. Grupa nieformalna 
 „Psy i koty” z Rawicza 

  

 
 


