
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.

Sprawozdanie z Wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu

„Aktywizacja spo eczno-zawodowa w gminie I owa”

W dniu 03.12.2011 r. w ramach aktywnej integracji zosta  zorganizowany wyjazd

integracyjno-edukacyjny do ar. W wyje dzie udzia  wzi o 71 osób tj. uczestnicy projektu

systemowego „Aktywizacja spo eczno- zawodowa w gminie I owa” wraz z rodzinami. Nad

bezpiecze stwem uczestników i dobr  organizacj  wyjazdu czuwa o 3 pracowników O rodka

Pomocy Spo ecznej w I owej.

W programie wyjazdu znalaz y si  takie atrakcje jak: korzystanie z basenu, lodowiska,

jaskini solnej, kr gielni, bilarda, tenisa sto owego i innych gier oraz wspólny uroczysty obiad.

Pierwszym punktem programu by  pobyt na basenie rodziców z dzie mi oraz zespo owa gra na

torach bowlingowych i w sali gier. Nast pnie uczestnicy projektu i ich bliscy „ wiczyli jazd

figurow  na lodzie” albo korzystali z dobrodziejstw groty solnej.

Cele g ówne wyjazdu to aktywizacja spo eczna, integracja, edukacja i czynny

wypoczynek. Dla uczestników projektu udzia  w wyje dzie by  przede wszystkim mo liwo ci

zintegrowania si  przy grach zespo owych, zrelaksowania si  i odpoczynku np. w basenie czy w

jaskini solnej, a tak e roz adowania napi cia i sprawdzenia swoich si  na lodowisku. Wiele wra

dostarczy a, ma o znana uczestnikom, gra w kr gle. Wszystko to odbywa o si  w atmosferze

wspólnej zabawy, kole stwa i wzajemnej pomocy. W czasie wyjazdu uczestnicy projektu

poznali nowe sposoby i formy sp dzania czasu wolnego z dzie mi, nabyli umiej tno ci poruszania

si  po takich obiektach jak basen, kr gielnia, lodowisko, czy restauracja. Uczestnicy uczyli si

przy tej okazji organizacji swojego czasu i utrwalali dobre nawyki obcowania z alternatywnymi

formami rekreacji i wypoczynku. Istotnym aspektem by o pokazanie uczestnikom projektu, e

przy niewielkich nak adach finansowych i niewyczerpuj cych podró ach mog  przyjemnie i

aktywnie sp dzi  czas anga uj c przy tym ca  rodzin  oraz znajomych.

Program wyjazdu zosta  zrealizowany w 100%. W opinii uczestników wniós  wiele

nowego w ich ycie, pokazuj c nowe mo liwo ci wspólnej zabawy i rekreacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu.
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