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Sprawozdanie miesi czne z realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w roku 2010

w O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej
za listopad 2010 r.

1. Przez ca y miesi c listopad w ramach aktywnej integracji kontynuowana jest praca

asystenta rodzinnego, który otoczy  swoim wsparciem i dzia aniami 5 rodzin

uczestnicz cych w projekcie.

2. W dniach 2-8 listopada odbywa y si  zaj cia z zakresu planowania bud etu domowego i

zarz dzania czasem wolnym, w których uczestniczy o 13 uczestników projektu.

3. W dniach 8, 15, 26, 29 listopada w sali WCPR w ramach aktywnej integracji odbywa y

si  spotkania grupy wsparcia dla kobiet wspó uzale nionych, prowadzone przez

specjalist  ds. uzale nie  z O rodka Terapeutycznego PROFIL.

4. W dniach 5, 19, 30 listopada w zakresie aktywnej integracji odbywa y si  zaj cia

integracyjno-plastyczne dla dzieci uczestników projektu.

5. 8 listopada w ramach aktywnej integracji zorganizowana zosta a Konferencja dla rodzin,

której przewodniczy  specjalista ds. uzale nie , z Konferencji w tym dniu skorzysta a 1

rodzina.

6. W dniach 10, 18, 20, 25 listopada w sali GCKiS i WCPR w ramach aktywnej integracji

odbywa y si  spotkania indywidualne z psychologiem.

7. 19 listopada w ramach dzia  o charakterze rodowiskowym w GCKiS odby o si

comiesi czne spotkanie integracyjno-organizacyjne monitoruj ce przebieg realizacji

projektu (protokó  nr 7/POKL/2010).

8. 25 listopada w zakresie dodatkowych dzia  aktywnej integracji zorganizowano w dy ur

prawnika, z porad prawnych skorzysta o 4 uczestników projektu.

9. 30 listopada zakupiony zosta  sprz t komputerowy wraz z oprogramowaniem, który

stanowi wzmocnienie potencja u O rodka Pomocy Spo ecznej i s y realizacji projektu.

Wszystkie dzia ania podejmowane by y w ramach i zgodnie z harmonogramem realizacji

projektu stanowi cym integraln  cz  wniosku o dofinansowanie projektu.
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