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

W dniach: 3.11, 10.11 , oraz 24.11.2012 r. odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia dla
osób współuzależnionych i ofiar przemocy. Na czas spotkań organizowane były opieka i zajęcia dla
dzieci uczestników grupy. 24.11.2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie grupy organizowane w ramach
projektu. Od tego czasu grupa stara się funkcjonować samodzielnie i organizuje samodzielne
spotkania, do czego była przygotowywana przez cały okres trwania projektu- uczestniczą w nich
osoby biorące udział w projekcie w bieżącym roku, jak i latach poprzednich.
W listopadzie odbyły się także kolejne spotkania grupy wsparcia dla osób bezrobotnych,
zorganizowane w dniach: 7.11, 15.11, oraz 22.11.2012. Spotkania odbywały się w Iłowej, oraz w
Koninie Żag.- realizowane były przy podziale uczestników na dwie grupy. Spotkania stały się dla
uczestników okazją do zdobycia przydatnej wiedzy i praktycznych umiejętności przydatnych w
procesie poszukiwania pracy. Zajęcia skupiały się wokół takich tematów, jak aktywne sposoby
poszukiwania pracy- uczestnicy rozwijali umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy, jak odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych
stanowiskach pracy zamieszczane w mediach, składanie aplikacji w firmach i instytucjach listownie
lub osobiście, poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu, zamieszczanie własnych ofert pracy.
Poruszane były zagadnienia dotyczące praktyk, staży, wolontariatu i innych możliwości zdobywania
doświadczeń. Uczestnicy mieli okazję zdobyć wiele przydatnych informacji na temat wybranych
instytucji i organizacji aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia. Spotkania stały się okazją do
zdobycia lepszego przygotowania do podejmowania działań na rynku pracy, okazją do podzielenia się
doświadczeniami przez uczestników grupy, udzielenia wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Obok
metod wykładu w realizacji zajęć prowadząca wykorzystała też metody ćwiczeniowe- wspólne gry,
zabawy edukacyjne, ćwiczenia, rozmowy i dyskusje.
29.11.2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach treningu umiejętności spędzania
wolnego czasu. Spotkanie zostało poświęcone edukacji zdrowotnej- uczestnicy skoncentrowali się na
zagadnieniach dotyczących uzależnień, sposobów przeciwdziałania im, podejmowali tematy
dotyczące współczesnych chorób cywilizacyjnych i sposobów dbania o swoje zdrowie. Tematyka
spotkania została zaplanowana zgodnie z propozycjami i uczestników i ich zainteresowaniem
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wybranymi zagadnieniami. Niezwykle istotne jest uwzględnianie w organizacji własnego czasu
wolnego zajęć, form rozrywki i odpoczynku pozwalających na zadbanie o własne zdrowie, kondycję,
stąd pomysł na realizację opisanego spotkania.
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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