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Protokó  nr 2/POKL/2010

Spotkanie integracyjno-organizacyjne dotycz ce realizacji projektu

„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2010

Spotkanie odby o si  30.06.2010 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w

owej o godzinie 13.00 i trwa o do 14.40. Na spotkaniu zorganizowany zosta  pocz stunek tj.

kawa, herbata, owoce, ciastka. Uczestniczy o w nim 16 beneficjentów projektu, kierownik

rodka Pomocy Spo ecznej, 2 pracowników socjalnych oraz zatrudniony w ramach projektu

asystent rodziny.

Spotkanie odby o si  w ramach comiesi cznych spotka  monitoruj cych przebieg

realizacji projektu. Celem spotkania by o podsumowanie dotychczas podejmowanych dzia ,

integracja grupy, przypomnienie o za eniach projektu, wykluczenie nieprawid owo ci oraz

poinformowanie o aktualnym etapie realizacji projektu. Beneficjenci podzielili si

wra eniami z zaj  edukacyjno-informacyjnych, które odbywa y si  23-24 czerwca i

wype nili ankiet  dot. w/w szkolenia.

Ponadto uczestnicy projektu zapoznali si  z harmonogramem kolejnych zaj  z

zakresu autoprezentacji i poprawy w asnego wizerunku rozpoczynaj cych si  22 lipca,

podzielili si  na dwie grupy wiczeniowe. Beneficjenci projektu zostali poinformowani o

terminie pierwszych warsztatów grupowych z psychologiem, które rozpoczn  si  7 lipca.

Na spotkaniu zosta  poruszony temat realizacji przy ul. Nadrzecznej „placu integracji

spo ecznej”. Mieszkaj ce tam uczestniczki projektu wypowiedzia y si  co do miejsca

usytuowania w/w placu. Postanowili my w tej sprawie zwo  zebranie mieszka ców ulicy,

w szczególno ci mieszka ców bloku nr 11, gdzie ma powsta  „plac integracji”.

Na zako czenie spotkania uczestnicy mieli mo liwo  zadawania pyta  i wyra ania

opinii na temat dzia  podejmowanych w ramach projektu.
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