
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

 

 

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu systemowego 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” 

w miesiącu wrześniu 2012 r. 

 

W miesiącu wrześniu kontynuowano organizację cotygodniowych, sobotnich spotkań grupy 

wsparcia dla osób z problemami współuzależnienia i przemocy. Grupa spotyka się regularnie i jest 

stale przygotowywana przez prowadzącego terapeutę do samodzielnego funkcjonowania po 

zakończeniu spotkań organizowanych w ramach projektu. Na czas spotkań organizowane są opieka i 

zajęcia dla dzieci uczestników grupy- wspólne gry, zabawy, zajęcia plastyczne. 

We wrześniu w dniach: 11.09, 13.09, 18.09, 28.09.2012 r. odbyły się kolejne spotkania w 

ramach treningu umiejętności spędzania wolnego czasu. 21.09.2012 r. w ramach treningu 

zorganizowane zostało spotkanie przy ognisku zaplanowane wspólnie przez uczestników projektu, 

prowadzącego trening i pracowników OPS. Spotkanie odbyło się na terenie szkoły podstawowej w 

Koninie Żag. Zakupiono artykuły spożywcze, tj. kiełbaski, pieczywo, soki, słodycze. Oprócz pieczenia 

kiełbasy rodzice wraz z dziećmi wzięli udział we wspólnych grach, zabawach i konkursach- m.in. 

drużynowych rodzinnych wyścigach, skokach w workach, zawodach dzieci i rodziców  w rzucaniu 

jajkiem, itp. na ich zwycięzców czekały nagrody. Ognisko było dla uczestników projektu przykładem 

na organizację wolnego czasu w gronie rodzinnym, zachętą dla rodziców do poświęcania większej 

ilości czasu swoim dzieciom, organizowania wspólnych zabaw, które mogą odbywać się w domu czy 

na najbliższym podwórku, okazją do wspólnego spotkania, zabawy i odpoczynku.  

W dniach: 12.09, 19.09 i 26.09.2012 r. odbyły się kolejne indywidualne spotkania 

uczestników projektu z psychologiem.  

14.09.2012 r. dyżur w ramach poradnictwa prawnego pełnił magister prawa, odbyły się 

kolejne indywidualne spotkania uczestników projektu ze specjalistą.  

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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