___________________________________________________________________________
owa 30.10.2009 r.
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 pa dziernik 2009 r.
W pa dzierniku w ramach projektu podejmowali my nast puj ce dzia ania:
1.

Przez okres ca ego miesi ca trwa kurs „Catering kelner z j zykiem niemieckim”
organizowany przez ZDZ O rodek Kszta cenia Zawodowego w

aganiu, zaj cia

odbywaj w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w I owej, podczas szkolenia uczestnicy
zdobywaj

umiej tno ci z zakresu planowania wy ywienia, sporz dzania potraw,

poziomu i kultury obs ugi konsumenta, przygotowania sali konsumenckiej, ogólnych
zasady serwowania da

i napojów, podawania potraw i napojów, obs ugi przyj

okoliczno ciowych itp.
2.

15 pa dziernika zakupiono wyposa enie stanowisk pracy pracowników socjalnych tj.
dwa komputery z niezb dnym oprogramowaniem, drukark i aparat fotograficzny, sprz t
jest niezb dny do prawid owego prowadzenia projektu w tym promocji, monitoringu,
ewaluacji i dokumentacji elektronicznej.

3.

17 pa dziernika w sali GCKiS w I owej odby y si czwarte 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.
4.

28 pa dziernika odby o si czwarte spotkanie organizacyjno – informacyjne uczestników
projektu z pracownikami tutejszego O rodka Pomocy Spo ecznej (protokó

nr

4/POKL/2009).
Wszystkie dzia ania i czynno ci podejmowane by y w ramach realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2009.
Sporz dzi : Pracownik Socjalny K. Siwak
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