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Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań podejmowanych w ramach projektu 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” 

w miesiącu czerwcu 2012 r. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o działaniach realizowanych w ramach 

projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa w miesiącu czerwcu 2012 r. 

 Tak jak dotychczas również przez cały miesiąc czerwiec odbywały się cotygodniowe sobotnie 

spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy- zarówno grupy 

powstałej w tym roku, jak i grupy kontynuującej spotkania rozpoczęte w latach poprzednich. Ideą 

organizacji grup jest m.in. przygotowanie ich uczestników do funkcjonowania i spotkań także po 

zakończeniu udziału w projekcie systemowym. Od 29.06.2012 r. grupa powstała w latach ubiegłych 

rozpoczęła samodzielne spotkania. Będą one odbywały się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w 

Iłowej.  

 9 czerwca 2012 r. zorganizowany został wyjazd integracyjno- edukacyjny do Zoo- Safari w 

Świerkocinie. W wyjeździe udział wzięło 58 osób, tj. uczestnicy projektu wraz z rodzinami, oraz 3 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej czuwających nad bezpieczeństwem  i sprawami 

organizacyjnymi. Wyjazd stał się kolejną okazją do integracji uczestników projektu. Ponadto jego 

organizacja pozwoliła na realizację także innych celów- tj. rozwijanie umiejętności planowania czasu 

wolnego, oraz umiejętności poruszania się w nowych miejscach udostępniających różne formy 

kultury i rozrywki- celów istotnych m.in. z uwagi na planowany w ramach projektu trening 

umiejętności spędzania czasu wolnego.  Wyjazd pozwolił uczestnikom na wspólne spędzenie czasu i 

bliższe poznanie się, ale także na spędzenie ciekawych i miłych chwil w otoczeniu członków rodziny. 

Ponadto pobyt w nowym miejscu, poza najbliższym środowiskiem lokalnym, wymagał od rodzin 

zaradności, wzajemnego wsparcia i współpracy, zwłaszcza między partnerami np. w zakresie opieki 

nad dziećmi, co było warunkiem skorzystania z dostępnych atrakcji. Pokazał, jak przy wzajemnej 

pomocy i podziale obowiązków można przyjemnie spędzić czas i jak korzystnie wpływa to na wspólne 

relacje. W trakcie pobytu w Świerkocinie uczestnicy wyjazdu mieli okazję oglądać i poznawać dzikie 

zwierzęta z różnych stron świata w dość niekonwencjonalny sposób- przejazd po obszarze safari 
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umożliwiający poruszanie się między zwierzętami i ich obserwację. Ponadto do dyspozycji  było także 

piesze Zoo, oraz park rozrywki udostępniający karuzele pozwalające na zabawę nie tylko dzieciom, 

ale także dorosłym. W programie znalazł się także wspólny obiad. Atrakcje spotkały się z aprobatą i 

zadowoleniem uczestników, cieszyła atmosfera wspólnej zabawy, koleżeństwa i wzajemnej pomocy.  

8.06.2012 r. odbyły się także kolejne indywidualne spotkania uczestników z zatrudnionym w 

ramach projektu psychologiem- Panią Moniką Bala- Mikołajewską, które organizowane będą również 

w dalszym okresie trwania projektu.  

 Od połowy miesiąca uczestnicy projektu mają również możliwość korzystania z poradnictwa 

prawnego. Pierwsze indywidualne spotkania odbyły się 15.06.2012 r. i będą organizowane także w 

dalszym okresie realizacji projektu.  

 Ponadto na bieżąco prowadzona jest weryfikacja i analiza indywidualnych ścieżek reintegracji 

każdego z uczestników projektu, oraz ocena dotychczas podejmowanych działań w ramach realizacji 

projektu. 

 Wszystkie działania i czynności podejmowane były w ramach i zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu stanowiącym integralną część wniosku o jego dofinansowanie. 
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