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Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu  

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

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej  

za styczeń, luty, marzec 2013 r. 

 

 W trakcie całego pierwszego kwartału 2013 r. trwał proces rekrutacji uczestników projektu 

systemowego. Prowadzone były rozmowy dotyczące problemów i oczekiwań beneficjentów, a tym 

samym dotyczące możliwości i szans, jakie stwarza przed nimi udział w projekcie. Ostatecznie do 

uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanych zostało 20 osób - mieszkańców gminy Iłowa, 

korzystających z pomocy tut. OPS, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych bądź 

nieaktywnych zawodowo, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Instrumentami aktywnej integracji w ramach projektu zamierza się objąć również osoby traktowane 

jak otoczenie uczestników projektu. W związku z rekrutacją osoby zakwalifikowane do 

uczestnictwa w projekcie podpisały niezbędne dokumenty warunkujące ich udział w projekcie.  

Pod koniec marca natomiast z uczestnikami projektu podpisane zostały kontrakty socjalne. 

Nieprzerwanie, przez cały okres pierwszego kwartału, prowadzona była praca socjalna,  

a więc wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawy funkcjonowania beneficjentów w 

społeczeństwie, w tym wypadku polegające przede wszystkim na aktywizacji i angażowaniu do 

udziału w projekcie.  

 26 marca odbyło się spotkanie integracyjno-organizacyjne uczestników projektu z 

pracownikami OPS, które było m.in. okazją poznania siebie nawzajem, przypomnienia głównych 

założeń projektu oraz zasady uczestnictwa. 

W marcu zostały również przygotowane i opublikowane pierwsze zapytania ofertowe na 

przeprowadzenie zajęć w ramach aktywnej integracji tj. treningu kompetencji i umiejętności 

społecznych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupy wsparcia dla osób z 

problemem współuzależnienia i przemocy. Następnie podjęto decyzje o nawiązaniu współpracy z 

oferentami. Działania te mają zmierzać do podnoszenia kompetencji i umiejętności życiowych 

klientów OPS uczestniczących w projekcie. 

 

 Sporządziła: Katarzyna Siwak-Galik 


