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owa 20.07.2010 r.
Protokó nr 3/POKL/2010
Spotkanie integracyjno-organizacyjne dotycz ce realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2010
Spotkanie odby o si 20.07.2010 r. w sali Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
owej o godzinie 13.00 i trwa o do 14.10. 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.
Spotkanie odby o si w ramach comiesi cznych spotka monitoruj cych przebieg
realizacji projektu. Celem spotkania by o: integracja grupy, podsumowanie dotychczas
podejmowanych dzia

oraz poinformowanie o aktualnym etapie realizacji projektu.

Uczestnicy projektu zapoznali si ze szczegó owym harmonogramem zaj

s

cych

poprawie autoprezentacji, podnosz cych estetyk zewn trzn , które rozpoczynaj si 22 lipca.
Podczas spotkania beneficjentom zosta y wr czone za wiadczenia o uko czeniu
seminarium o charakterze edukacyjno – informacyjnym.
Beneficjenci, którzy zako czyli warsztaty grupowe z psychologiem podzielili si
wra eniami z zaj

i wype nili ankiet ewaluacyjn dotycz

w/w zaj .

W czasie spotkania zosta y omówione szczegó y budowy „Placu Integracji” przy ul.
Nadrzecznej zaplanowanej na dzie 24 lipca. Mieszkanki ul. Nadrzecznej uczestnicz ce w
projekcie zadeklarowa y pomoc swoich rodzin, a tak e zobowi za y si zach ci s siadów.
Na zako czenie spotkania uczestnicy mieli mo liwo
opinii na temat dzia

zadawania pyta , wyra ania

podejmowanych w ramach projektu, a tak e indywidualnych rozmów

z pracownikami tutejszego O rodka Pomocy Spo ecznej.

sporz dzi : Katarzyna Siwak
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Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowany w ramach Programu
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