Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu systemowego
„Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa”
w miesiącu październiku 2012 r.

W miesiącu październiku uczestnicy projektu rozpoczęli udział w spotkaniach w ramach grupy
wsparcia dla osób bezrobotnych. Spotkania odbyły się 2.10, 5.10, 9.10, 17.10, 18.10, 23.10, 24.10,
30.10. 2012 r. Zajęcia realizowane były w dwóch kilkuosobowych grupach. Grupa wsparcia to
działanie zaplanowane z myślą o osobach bezrobotnych, mających trudności ze znalezieniem pracy.
Celem spotkań jest podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych uczestników i tym samym
ułatwienie powrotu, bądź rozpoczęcia funkcjonowania na rynku pracy. W trakcie zajęć uczestnicy,
poprzez dyskusje, rozmowy, warsztaty zmierzali do poznania własnych predyspozycji i mocnych stron
a przez to wyszukiwania adekwatnych ofert pracy, poznawali techniki radzenia sobie ze stresem,
sposoby aktywnego, samodzielnego i efektywnego poszukiwania pracy, sposoby zdobywania
informacji o wolnych miejscach pracy, uzyskali wiedzę z zakresu kontaktów z instytucjami
świadczącymi usługi dla bezrobotnych. Uczestnicy tworzyli także dokumenty aplikacyjne, poruszali
kwestie dotyczące promowania własnej osoby i korzystnej autoprezentacji. Spotkania zostały
zaplanowane także z myślą o podniesieniu poczucia własnej wartości wśród uczestników,
wzmacnianiu wiary we własne możliwości, zapewnieniu uczestnikom wsparcia emocjonalnego ze
strony innych osób borykających się z problemem bezrobocia. Prowadząca obok wykładów
zaproponowała także inne metody pracy grupy, jak testy, ćwiczenia, dyskusje, przez co zajęcia były
ciekawsze i bardziej owocne. Spotkania grupy będą kontynuowane także w listopadzie.
W miesiącu październiku, tj. 6.10, 13.10, 20.10.2012 r. kontynuowano organizację
cotygodniowych, sobotnich spotkań grupy wsparcia dla osób z problemami współuzależnienia i
przemocy. Na czas spotkań zorganizowane zostały opieka i zajęcia plastyczne, ruchowe dla dzieci
uczestników grupy.
3.10.2012 r., oraz 24.10.2012 r. dyżur w ramach poradnictwa psychologicznego pełnił
psycholog, ze wsparcia którego skorzystało kilku uczestników projektu w trakcie indywidualnych
spotkań.
12.10.2012 r. odbył się dyżur magistra prawa w ramach indywidualnego poradnictwa
prawnego, z którego skorzystało kilku uczestników projektu.
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W dniach: 4.10, 23.10, 25.10, oraz 27.10. 2012 r. odbyły się kolejne spotkania w ramach
treningu umiejętności spędzania wolnego czasu. 23.10 i 25.10. 2012 r. uczestnicy wzięli udział w
zajęciach plastyczno-dekoracyjnych, w trakcie których wykonywali stroiki w związku ze zbliżającymi
się uroczystościami z okazji Dnia Wszystkich Świętych, oraz ozdobne kwiaty z bibuły pozwalające
ciekawie udekorować różne miejsca, np. w domu. Do realizacji zajęć zostały zgromadzone
odpowiednie artykuły, jak doniczki, gips, kwiaty, bibuła, druciki. Uczestniczki poznawały sposoby
wykonania stroików i elementów dekoracyjnych dzięki informacjom i wskazówkom jednej z
uczestniczek projektu, dla której powyższe zajęcia są pasją i która często swój wolny czas w domu
poświęca na przygotowanie dekoracji, a która zgodziła się podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami z
innymi. Zajęcia plastyczno- dekoracyjne zostały zorganizowane w dwóch grupach, a wykonane
dekoracje autorki z satysfakcją zabrały do swoich domów, stroiki zostały zaniesione na groby. Zajęcia
pokazały jak samodzielnie można przygotować ciekawe rzeczy i jaką sprawia to radość, pokazały
także, jak ciekawie można organizować swój wolny czas dzięki pracom manualnym.
27.10.2012 r. w ramach treningu umiejętności spędzania wolnego czasu zorganizowany został wyjazd
integracyjno- edukacyjny do Zielonej Góry, w którym udział wzięli uczestnicy projektu wraz z
rodzinami, prowadząca trening, oraz dwóch pracowników OPS. W trakcie wyjazdu uczestnicy spędzili
czas na pływalni udostępniającej różne nowoczesne atrakcje, pozwalające na rozrywkę, aktywny
odpoczynek, relaks, zadbanie o własne zdrowie. Następnie udali się na poczęstunek do restauracji
znajdującej się nad basenem. Po obiedzie dzieci spędziły czas na sali zabaw, oferującej ciekawe gry,
zabawy- także ruchowe i edukacyjne, szczególnym zainteresowaniem cieszyła się dwupoziomowa
konstrukcja ze ślizgawkami, przeszkodami, basenem z piłeczkami, tunelami, ścieżkami dotykowymi.
Wyjazd był kolejnym przykładem na organizację wolnego czasu w gronie rodzinnym. Uczestnicy
spędzili ciekawie wolny czas wraz z członkami swojej rodziny, oraz innymi uczestnikami projektu.
Wielu miało okazję nauczyć się korzystania z basenu, jego atrakcji, poruszania się po jego
pomieszczeniach. Wzajemnie pomagali sobie w opiece nad dziećmi. Wyjazd dostarczył jego
uczestnikom wiele przyjemności, zabawy, relaksu i odpoczynku.
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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