owa 03.11.2011 r.

Sprawozdanie miesi czne z realizacji projektu
„Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa” w 2011 r.
w O rodku Pomocy Spo ecznej w I owej
za pa dziernik 2011 r.

1.

W dniach 1, 8, 15, 29 pa dziernika odbywa y si spotkania grupy wsparcia dla osób z
problemem wspó uzale nienia i przemocy.

2.

Przez ca y miesi c pa dziernik w ramach aktywnej integracji kontynuowana jest praca
asystentów rodzinnych, którzy otaczaj

swoim wsparciem i dzia aniami 5 rodzin

uczestnicz cych w projekcie.
3.

W okresie 5-28 pa dziernika prowadzone by y spotkania grupy wsparcia dla osób
bezrobotnych.

4.

W dniach 7 i 28 pa dziernika odbywa y si kolejne spotkania indywidualne uczestników
projektu z psychologiem.

5.

12 pa dziernika dy ur w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników
projektu pe ni radca prawny.

6.

14 pa dziernika w GCKiS w I owej odby o si szkolenie z zakresu tworzenia Indywidualnej
cie ki reintegracji dla uczestników projektu. Szkolenie prowadzone by o przez doradców z
Departamentu Infrastruktury Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego w Zielonej Górze, a udzia
w nim wzi li przedstawiciele jednostek pomocy spo ecznej z terenu powiatu aga skiego tj.
OPS w I owej, OPS w Wymiarkach, MOPS w Gozdnicy, MOPS i PCPR w aganiu.

Ponadto na bie co prowadzona jest weryfikacja i analiza indywidualnych cie ek reintegracji
ka dego z uczestników projektu oraz ocena dotychczas podejmowanych dzia

w ramach

realizacji projektu.
Wszystkie dzia ania i czynno ci podejmowane by y w ramach i zgodnie z harmonogramem
realizacji projektu stanowi cym integraln cz

wniosku o dofinansowanie w/w projektu.

Sporz dzi : Katarzyna Siwak-Galik

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia anie 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej.

