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Miesi czne sprawozdanie z realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2009

w O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej
za wrzesie  2009 r.

We wrze niu w ramach aktywnej integracji podejmowali my nast puj ce dzia ania:

1.  7  wrze nia  w  ramach  aktywizacji  zdrowotnej  w  NZOZ  Poradni  Medycyny  Pracy  w

aganiu wykonane zosta y badania profilaktyczne i specjalistyczne beneficjentek, które

bior  udzia  w kursie „Catering kelner z j zykiem niemieckim”.

2. 12 wrze nia w sali GCKiS w I owej odby y si  trzecie warsztaty grupowe oraz rozmowy

indywidualne beneficjentów projektu z psychologiem w ramach aktywizacji spo ecznej.

Maj  one na celu wzmocnienie pewno ci siebie uczestników projektu, popraw

funkcjonowania w bezpo rednich kontaktach interpersonalnych oraz w grupie, a tak e

poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

3. 16 wrze nia odby o si  trzecie spotkanie organizacyjno – informacyjne uczestników

projektu z pracownikami tutejszego O rodka Pomocy Spo ecznej (protokó  nr

3/POKL/2009).

4. 28 wrze nia w ramach aktywizacji edukacyjnej i zawodowej rozpocz  si  kurs „Catering

kelner z j zykiem niemieckim” organizowany przez ZDZ O rodek Kszta cenia

Zawodowego w aganiu. Zaj cia odbywaj  si  w Zespole Szkó  Ponadgimnazjalnych w

owej.

5. 30 wrze nia wyp acone zosta y zasi ki celowe stanowi ce wsparcie finansowe dla

beneficjentów projektu (druga transza).

Wszystkie dzia ania i czynno ci podejmowane by y w ramach i zgodnie z

harmonogramem realizacji projektu stanowi cym integraln  cz  wniosku o dofinansowanie

projektu POKL.


