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Iłowa, dnia 26.03.2013 r. 

 

 
Sprawozdanie  

z realizacji działania w ramach projektu systemowego 

„Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. 

 

Dotyczy: I spotkanie integracyjno- organizacyjne 

 

W dniu 26.03.2013 r. odbyło się I spotkanie integracyjno- organizacyjne inaugurujące 

rozpoczęcie realizacji działań w ramach projektu systemowego w bieżącym roku. Spotkanie odbyło 

się w sali na plebanii przy Parafii w Iłowej. Udział w nim wzięło 14 osób zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w projekcie, a także pracownicy OPS tj. kierownik OPS, oraz pracownik socjalny 

zajmujący się realizacją projektu.  

 Na początku  spotkania przywitano tegorocznych uczestników i poproszono ich do 

przedstawienia siebie.  Następnie zostały omówiono cele, założenia i źródła współfinansowania 

projektu oraz przedstawione zostały planowane na ten rok działania w ramach realizacji projektu tzn.  

instrumenty aktywnej integracji w tym m.in. spotkania grupy wsparcia dla osób z problemem 

współuzależnienia i przemocy, indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne, trening 

kompetencji i umiejętności społecznych, trening umiejętności organizowania wolnego czasu i 

planowane w związku z nim wyjazdy, spotkania jako przykładowe formy spędzania czasu. 

Proponowane działania spotkały się z aprobatą i zainteresowaniem uczestników.  

Zaproponowano także możliwość zorganizowania opieki zastępczej i/lub zajęć dla dzieci na 

czas uczestnictwa w działaniach w przypadku pojawiających się trudności w opiece nad nimi. 

Uczestnicy zostali również poinformowani o możliwości uzyskania pomocy finansowej, szczególnie 

w przypadku ponoszenia kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu. 

Ponadto szczegółowo omówione zostały zasady uczestnictwa w projekcie- m.in. podjęte 

zobowiązanie każdej z osób do systematycznego uczestnictwa w spotkaniach, informowania o 

pojawiających się trudnościach w udziale w zajęciach i spotkaniach, o pojawiających się zmianach w 

sytuacji życiowej mogących mieć wpływ na uczestnictwo w projekcie. Pracownik socjalny 

przypomniał uczestnikom o podpisanych przez nich dokumentach w związku z przystąpieniem do 

projektu. Ponadto w trakcie spotkania podpisane zostały z uczestnikami kontrakty socjalne. 

 



 

___________________________________________________________________________ 
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. 

 

Uczestnicy zostali poinformowani o dostępności pracowników zajmujących się realizacją i 

koordynacją projektu- możliwości zgłaszania się do nich w celu informowania o pojawiających się 

problemach, trudnościach, czy własnych propozycjach co do przebiegu zajęć w ramach aktywnej 

integracji.  

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań na temat interesujących ich i 

niejasnych kwestii jednak tych na tym etapie było niewiele, dotyczyły głównie terminów i godzin 

spotkań.  

Dzięki spotkaniu uczestnicy mieli pierwszą okazję do poznania siebie nawzajem i rozmowy z 

pracownikami OPS. Spotkanie potrwało około 1 godziny, odbywało się w miłej atmosferze i 

zakończone zostało w dobrej wierze co do owocnej realizacji projektu.  

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Siwak-Galik 


