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Iłowa, 07.01.2013 r. 

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach projektu 

„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej 

za miesiąc grudzień 2012 r. 

 

 W miesiącu grudniu, tj. dnia 4.12.2012 r. odbyło się ostatnie spotkanie grupy wsparcia dla 

osób bezrobotnych. Tym samym zakończone zostały działania w ramach tego instrumentu aktywnej 

integracji.  

7.12.2012 r. zorganizowane zostały również ostatnie, indywidualne spotkania uczestników 

projektu z magistrem prawa, w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego.  

 11.12.2012 r. w świetlicy wiejskiej w Koninie Żag. odbyły się przygotowania do 

uroczystego spotkania z okazji zakończenia projektu. Grupa chętnych uczestników projektu 

włączyła się w organizację uroczystego zakończenia i samodzielnie przygotowała potrawy, oraz 

piękne dekoracje stołów. Uczestniczki wykorzystały przy tym wiedzę i umiejętności zdobyte w 

trakcie treningu umiejętności kulinarnych promującego zdrowy i ekonomiczny styl odżywiania. 

Przygotowane zostały potrawy zarówno obiadowe i deserowe, takie jak pierogi, gołąbki, risotto, 

sałatki, różnego rodzaju ciasta, czy naleśniki z owocami. Uatrakcyjnieniem poczęstunku były 

piękne i estetyczne dekoracje stołów. W celu przygotowania spotkania zakupione zostały 

odpowiednie artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania poczęstunku, oraz materiały 

potrzebne do stworzenia dekoracji.  

12.12.2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia projektu. Udział w nim 

wzięli jego tegoroczni uczestnicy, pracownik, oraz kierownik OPS, a także zaproszeni goście, m.in. 

Burmistrz Iłowej, oraz osoby współpracujące przy realizacji projektu i prowadzące zajęcia. 

Kierownik OPS w trakcie przemówienia podsumowała realizację projektu w roku 2012, 

opowiedziała o realizowanych działaniach, które następnie uczestnicy, pracownicy OPS i osoby 

prowadzące działania wspólnie wspominali w trakcie spotkania, oglądając przy tym multimedialną 

prezentację zdjęć dokumentujących przebieg projektu. Podziękowano osobom współpracującym 

przy realizacji projektu oraz beneficjentom za aktywne uczestnictwo w działaniach. Uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz płyty ze zdjęciami. Usłyszeli również miłe słowa uznania i 

gratulacje od Burmistrza Iłowej. Jedna z uczestniczek projektu w imieniu pozostałych w krótkim  
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przemówieniu podziękowała osobom koordynującym realizację projektu i współpracującym przy 

jego realizacji za organizację działań, oraz innym uczestnikom za wspólny udział i wspólne 

doświadczenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania, w związku ze zbliżającymi się świętami 

Bożego Narodzenia, podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie skorzystali z 

przygotowanego, smacznego poczęstunku.  

Na uroczystym spotkaniu podsumowano realizację projektu w 2012 r. Udało się zrealizować 

wiele ciekawych i potrzebnych działań. Był to m.in. trening umiejętności kulinarnych promujący 

zdrowy i ekonomiczny styl odżywiania zrealizowany w miesiącach kwietniu i maju- odbyło się 

łącznie 6 spotkań- trening  obejmował 34 godz. zajęć, wzięło w nim udział 16 uczestników 

projektu. Realizowane były spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i 

ofiar przemocy- uczestniczyło w nich kilkoro uczestników projektu, dla których nierzadko 

okazywały się one ważną formą pomocy. Łącznie w ramach projektu odbyło się 27 trzygodzinnych 

spotkań. Od grudnia grupa rozpoczęła organizację samodzielnych spotkań, dołączyły do niej osoby 

uczestniczące w projekcie w poprzednich latach. Uczestnicy wyrażają chęć i potrzebę dalszego 

funkcjonowania grupy. W ramach projektu w 2012 r. zorganizowane zostały także poradnictwo 

psychologiczne, oraz poradnictwo prawne- dyżury pełnili specjaliści gotowi udzielać potrzebnej 

pomocy. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 9 uczestników projektu, łącznie odbyło się 

35 indywidualnych spotkań, w okresie od maja do października. Z pomocy specjalisty w dziedzinie 

prawa skorzystało 10 uczestników projektu, łącznie odbyły się 33 indywidualne spotkania w 

okresie od czerwca do grudnia. Od sierpnia do listopada realizowany był trening umiejętności 

spędzania wolnego czasu. Organizowane były warsztatowe spotkania, w których udział wzięło 

łącznie 17 uczestników projektu, odbyło się 10 dwugodzinnych spotkań. Obok zajęć warsztatowych 

w ramach treningu organizowane były przykładowe formy spędzania wolnego czasu- 

zorganizowane zostało spotkanie przy ognisku, zajęcia plastyczno- dekoracyjne, oraz wyjazd 

edukacyjno- integracyjny na basen do Zielonej Góry. Ponadto w czerwcu zorganizowany został 

wyjazd edukacyjno- integracyjny do zoo safari w Świerkocinie, jako wstęp do realizacji treningu. 

W organizowanych atrakcjach udział wzięli uczestnicy projektu, oraz członkowie ich rodzin. Nie 

tylko brali udział w wyjazdach i spotkaniach, ale uczestniczyli też w ich planowaniu i organizacji- 

razem z prowadzącą trening i pracownikiem OPS. W lipcu i sierpniu zorganizowany został trening 

kompetencji i umiejętności społecznych- zajęcia miały formę warsztatów psychologicznych, łącznie  
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odbyło się 60 godz. spotkań, w których udział wzięło 16 uczestników projektu. Od października do 

grudnia odbywały się spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób bezrobotnych. Łącznie odbyło 

się 12 spotkań- po 6 spotkań dla każdej z dwóch grup. Z oferowanej formy wsparcia i pomocy 

skorzystało łącznie 12 osób. Od sierpnia do listopada na czas realizacji niektórych spotkań 

organizowane były opieka i zajęcia dla dzieci osób uczestniczących w projekcie. Organizowane 

były m.in. zajęcia plastyczne, zabawy edukacyjne, gry i zabawy na powietrzu.  

W każdym miesiącu trwania projektu organizowane były działania, w realizacji których 

uczestnicy projektu wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem. Ich zwieńczeniem było 

ostatnie uroczyste spotkanie i przygotowania do jego organizacji, które przebiegły w miłej 

atmosferze wspólnej pracy, wysiłku a następnie miłego, wspólnego spędzenia czasu.  

Wszystkie działania i czynności podejmowane były w ramach i zgodnie z harmonogramem 

realizacji projektu stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie projektu systemowego. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Ewelina Gaweł 


