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Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego 

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

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej  

za listopad i grudzień 2013 r. 

 

W dniach 4 i 18 listopada odbywały się spotkania w ramach Warsztatów umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolny. Na czas Warsztatów zorganizowano 

poczęstunek oraz w ramach potrzeb opiekę/zajęcia dla dzieci uczestników.  

8 listopada przeprowadzono ostatnie w tym roku spotkania indywidualne uczestników 

projektu z psychologiem w ramach Indywidualnego poradnictwa psychologicznego. 

8 i 22 listopada odbywały się również ostatnie w tym roku spotkania Grupy wsparcia dla 

osób z problemem współuzależnienia i przemocy, na czas spotkań zorganizowano poczęstunek oraz 

opiekę/zajęcia dla dzieci uczestników.  

W okresie 14-29 listopada realizowano kolejny instrument aktywnej integracji pn. Zajęcia z 

coachingu i poprawy wizerunku osobistego z metamorfozą. Były to zajęcia teoretyczno-praktyczne 

stacjonarne i wyjazdowe. Na czas spotkań stacjonarnych zorganizowano poczęstunek oraz 

opiekę/zajęcia dla dzieci uczestników.  

23 listopada oraz 7 grudnia w ramach Treningu umiejętności organizowania wolnego czasu 

uczestnicy projektu wraz z rodzinami mieli okazję skorzystać z wyjazdu integracyjno-edukacyjnego 

do Zielonej Góry. 

5 grudnia uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe tj. zasiłki celowe, które 

stanowią wkład własny tutejszego OPS w realizacji projektu systemowego. 

W dniach 6 i 13 grudnia odbywały się zajęcia w ramach kolejnego instrumentu pn. 

Warsztaty z rękodzieła z elementami wiedzy na temat samozatrudnienia i promocji wyrobów. 

10 grudnia przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne w ramach Treningu umiejętności 

organizowania wolnego czasu tj. nauka wykonywania stroików i ozdób świątecznych. 

18 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne z okazji zakończenia działań w 

ramach realizacji projektu systemowego w 2013 r. 
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Ponadto na bieżąco prowadzona była praca socjalna z uczestnikami projektu, planowane  

i organizowane były działania w ramach aktywnej integracji, a także uzupełniane oraz 

weryfikowane indywidualne ścieżki reintegracji każdego z uczestników projektu. Wszystkie 

działania i czynności podejmowane były w ramach i zgodnie z harmonogramem realizacji projektu 

stanowiącym integralną część wniosku o dofinansowanie w/w projektu. 
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