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Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań podejmowanych w ramach projektu 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” 

w miesiącu lipcu 2012 r. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o działaniach realizowanych w ramach 

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

 W dniach: 6.07, 13.07, oraz 27.07.2012 r. obyły się indywidualne spotkania uczestników 

projektu z magistrem prawa, w ramach realizowanego poradnictwa prawnego- spotkania nadal będą 

kontynuowane w dalszym okresie trwania projektu.  

 W miesiącu lipcu, tj. 07.07, 14.07, 21.07, oraz 23.07.2012 r. kontynuowane były spotkania 

grupy wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy, które również realizowane będą 

w dalszym okresie trwania projektu.  

 23.07.2012 r. rozpoczęły się grupowe spotkania uczestników projektu w ramach treningu 

kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzone przez psychologa- Panią Monikę Bala- 

Mikołajewską. Spotkania zostały zrealizowane w dwóch grupach- pierwsza z grup uczestniczyła w 

treningu w okresie od 23.07. do 27.07.2012 r.- spotkania odbywały się w świetlicy wiejskiej w Koninie 

Żagańskim. Realizacja działań w ramach treningu w drugiej grupie  została zaplanowana na miesiąc 

sierpień. Zajęcia mają m.in. pomóc uczestnikom w rozwijaniu  umiejętności radzenia sobie ze 

stresem, nieprzyjemnymi emocjami, praktycznych umiejętności sprawnego komunikowania się, mają 

służyć zwiększeniu poczucia własnej wartości i pewności siebie.  

 Ponadto w miesiącu lipcu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 

przekazał informację o pozytywnej weryfikacji formalno- merytoryczno-rachunkowej przedłożonego 

wniosku o płatność za okres od 01.01. do 31.10. 2010 r.  

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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