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UROCZYSTE ZAKO CZENIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„AKTYWIZACJA SPO ECZNO – ZAWODOWA W GMINIE I OWA” W 2011 r.

 Spotkanie odby o si  20.12.2011 r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w I owej

o godzinie 14.00 i trwa o oko o 2 godziny. By o to oficjalne uroczyste zako czenie realizacji

projektu w 2011 r. Na spotkaniu zosta  zorganizowany pocz stunek tj. tort, ciasto, owoce,

napoje. Uczestniczy o w nim 44 uczestników projektu w tym równie  uczestnicy, którzy

przyst pili do projektu w latach poprzednich ponadto 5 pracowników i kierownik OPS w

owej oraz zaproszeni go cie m.in. Burmistrz I owej, Przewodnicz cy Rady Miejskiej, osoby

wspó pracuj ce przy realizacji projektu i prowadz ce zaj cia.

Kierownik OPS przedstawi a nadrz dne cele, za enia i osi gni cia projektu,

opowiedzia a o prowadzonej od 2008 roku aktywizacji i podejmowanych dzia aniach. Temu

wyst pieniu towarzyszy  multimedialny pokaz zdj  dokumentuj cych realizacj  projektu.

Nast pnie podzi kowano osobom wspó pracuj cym przy realizacji projektu oraz

beneficjentom za aktywne i konsekwentne uczestnictwo w projekcie. Uczestnicy wspominali

do wiadczenia zdobywane w trakcie uczestnictwa w projekcie, niektórzy chwalili si  tym co

uda o si  im osi gn  i czym si  obecnie zajmuj . Uczestnicy grupy wsparcia dla osób z

problemem wspó uzale nienia i przemocy zapowiedzieli utworzenie grupy samopomocowej,

która b dzie dzia  ju  niezale nie od projektu jako ich samodzielna inicjatywa.

Tegorocznym uczestnikom projektu wr czone zosta y symboliczne dyplomy i zdj cia na

pami tk  ich uczestnictwa. Przedstawiciele gminy pogratulowali wszystkim osobom

bior cym udzia  w projekcie zdobytych kwalifikacji i yczyli owocnego ich wykorzystania w

dalszym yciu.

W zwi zku z nadchodz cymi wi tami Bo ego Narodzenia na zako czenie

uroczysto ci uczestnicy spotkania podzielili si  op atkiem i z yli sobie wi teczne yczenia.
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