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owa 30.06.10 r.
Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2010
w O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej
za kwiecie , maj, czerwiec 2010 r.
1.

W kwietniu zako czono rekrutacj beneficjentów do projektu i podpisano kontrakty
socjalne z uczestnikami projektu, w których zawarte zosta y postanowienia dotycz ce
dzia

2.

w ramach aktywnej integracji.

16 kwietnia w prasie lokalnej (Gazeta Regionalna nr 15 (469) str. 40) ukaza o si
og oszenie informuj ce o realizacji projektu „Aktywizacja spo eczno – zawodowa w
gminie I owa” przez O rodek Pomocy Spo ecznej w I owej

3.

30 kwietnia z

ony zosta

wniosek o dofinansowanie projektu do Urz du

Marsza kowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
4.

Od pocz tku maja trwa y rozmowy z oferentami, zleceniobiorcami i wykonawcami
dzia

5.

w ramach realizacji projektu.

26 maja odby o si spotkanie organizacyjne dotycz ce realizacji projektu, na którym
beneficjenci zostali poinformowani o zamierzonych w najbli szym czasie dzia aniach w
ramach projektu. Spotkanie mia o miejsce w sali GCKiS w I owej przy obecno ci
kierownika OPS, dwóch pracowników socjalnych oraz dwóch osób zatrudnionych do
realizacji zada w ramach aktywnej integracji tj. specjalisty z O rodka Terapeutycznego
PROFIL i pedagoga (protokó nr 1/POKL/2010).

6.

Od pocz tku czerwca rozpocz prac asystent rodzinny, który otoczy swoim wsparciem
i dzia aniami 5 rodzin uczestnicz cych w projekcie.

7.

7 czerwca rozpocz y si zaj cia grupy wsparcia dla kobiet wspó uzale nionych, które
prowadzi specjalista ds. uzale nie z O rodka Terapeutycznego PROFIL.

8.

23-24 czerwca w ramach aktywnej integracji odby y si
edukacyjno-informacyjnym
wychowawczych oraz zagro

z

zakresu

rozwi zywania

zaj cia o charakterze

problemów

wspó czesnego wiata tj. przynale no

i

trudno ci

do subkultur,
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uzale nie

od rodków psychoaktywnych, internetu. Zaj cia prowadzone by y przez

psychologa- Pani El biet Stacher .
9.

23-24 czerwca w ramach aktywnej integracji odby y si zaj cia integracyjno-plastyczne
dla dzieci uczestników projektu.

10. 30 czerwca odby o si spotkanie o charakterze organizacyjno-integracyjnym dotycz ce
realizacji projektu, na którym beneficjenci zostali poinformowani o aktualnym etapie
realizacji projektu. Spotkanie mia o miejsce w sali GCKiS w I owej przy obecno ci
kierownika OPS, dwóch pracowników socjalnych i asystenta rodziny (protokó nr
2/POKL/2010).
11. 30 czerwca zosta zakupiony roll-up s

cy informacji i promocji projektu.

12. 30 czerwca wyp acone zosta y zasi ki celowe dla beneficjentów projektu jako wsparcie
finansowe w ramach projektu (pierwsza 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.

Sporz dzi : Katarzyna Siwak
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