Sprawozdanie miesięczne z realizacji działań podejmowanych w ramach projektu
„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa”
w miesiącu sierpniu 2012 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o działaniach realizowanych w ramach
projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w miesiącu sierpniu 2012 r.
W miesiącu sierpniu, tj. w dniach: 4.08., 11.08., 25.08. odbyły się kolejne spotkania grupy
wsparcia dla osób z problemem współuzależnienia i przemocy. Od 25.08. na czas trwających spotkań,
zgodnie z rozpoznaną potrzebą, organizowana jest opieka nad dziećmi uczestników projektu.
Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się nadal także w kolejnym okresie realizacji projektu.
W dniach: 06.08., 07.08., 08.08., 09.08., 10.08 odbyły się kolejne spotkania w ramach
treningu kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzone przez psychologa- Panią Monikę BalaMikołajewską. W spotkaniach wzięła udział druga z dwóch zaplanowanych grup uczestników
projektu.
Dnia 17. 08. 2012 r. odbyły się indywidualne spotkania uczestników projektu z magistrem
prawa w ramach realizowanego poradnictwa prawnego.
Dnia 24.08 uczestnicy otrzymali dodatkowe wsparcie w realizacji projektu- pomoc finansową
w postaci zasiłków celowych.
W dniach: 27.08 i 29.08 odbyły się pierwsze spotkania w ramach treningu umiejętności
spędzania czasu wolnego, które będą kontynuowane w dalszym okresie trwania projektu. Zajęcia
prowadzi Pani Urszula Śmigiera, będą one realizowane w dwóch grupach w terminach ustalonych z
prowadzącą i uczestnikami projektu. Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności
organizacji czasu wolnego w gronie rodzinnym , przy zaangażowaniu wszystkich członków rodziny,
zwłaszcza dzieci i rodziców, poprzez planowanie różnych zajęć- także w najbliższym otoczeniu jak
dom czy podwórko. Obok zajęć warsztatowych w formie dyskusji, zabaw, gier, ćwiczeń, rozmów, w
ramach treningu planowana jest także wspólna z uczestnikami projektu organizacja takich form
spędzania czasu, jak wycieczka, czy ognisko. Celem spotkań będzie także wzmacnianie umiejętności
poruszania się w nowych miejscach, załatwiania potrzebnych spraw. Obok zagadnień dotyczących
czasu wolnego zajęcia będą dotyczyły także problematyki rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
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kształtowania odpowiednich postaw wychowawczych, oraz umiejętności wzajemnej pomocy,
wsparcia członków rodziny w trudnych chwilach. Na czas spotkań w ramach treningu również została
zorganizowana opieka nad dziećmi, która nadal będzie organizowana zgodnie z rozpoznanym
zapotrzebowaniem.
W dniu 31.08. odbyły się kolejne indywidualne spotkania uczestników projektu z
psychologiem.
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.

Sporządziła: Ewelina Gaweł, pracownik socjalny
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