Aktualności w projekcie – czerwiec 2018
„Impreza integracyjna” – „Aktywnie w przyszłość”
Najważniejszym wydarzeniem w tym miesiącu w ramach projektu, było zorganizowanie imprezy
plenerowej pn. „Impreza integracyjna – „Aktywnie w przyszłość” dla beneficjentów projektu
„Aktywnie w przyszłość” i mieszkańców powiatu gryfickiego, która odbyła się w dniu 02.06.2018r.
Miejscem organizacji imprezy plenerowej był teren zielony przy hali widowiskowo-sportowej Gryf
Arena w Gryficach.
Cel imprezy integracyjnej jaki przyświecał organizatorom to wzrost świadomości i tolerancji wobec
zjawiska wykluczenia społecznego, promowanie włączenia społecznego, oraz walka z wszelką
dyskryminacją. Wydarzenie jest miejscem spotkania mieszkańców powiatu gryfickiego .
W ramach imprezy dla przybyłych licznie uczestników zapewniono bezpłatny catering oraz
wiele ciekawych atrakcji, które miały umilić czas spędzony na imprezie plenerowej, mając na
szczególnej uwadze najmłodszych uczestników. W tym celu przewidziano udział animatorów
prowadzących konkursy i atrakcje, maskotki które wcielały się w postaci z bajek, szczudlarz obecny
na terenie imprezy, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji, w tym:
• pokaz wytwarzania baniek mydlanych,
• występ magika z pokazem magii i sztuczek / klauna (min. 30 min.),
• zabawy animacyjne Chustą animacyjna AKSA
Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli rozładować energie w Strefie zabaw- miejscu zabaw
specjalnie przygotowanym dla dzieci, gdzie oddano do ich dyspozycji dmuchane zamki, plac zabaw i
zjeżdżalnie. Dla uczestników poszukujących spokojniejszych zajęć zorganizowano stoisko z
malowaniem twarzy, oraz ,Kreatywny Kącik”, w którym z pomocą animatorów wykonywano prace
plastyczne.
Impreza plenerowa cieszyła się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były licznie
przybyłe całe rodziny, którym towarzyszyły liczne atrakcje i doskonała pogoda.

Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
Uczestnicy projektu kontynuowali spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym prowadzonych
w siedzibie PCPR w Gryficach. Celem usług poradnictwa psychologicznego i doradztwa
zawodowego jest podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację
zawodową.
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Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej
W miesiącu czerwcu uczestnicy projektu kontynuowali udział w zajęciach integracji społeczno –
zawodowej realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie. W trakcie zajęć uczestnicy
realizują program zatrudnienia socjalnego m.in. przez udział w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Praca socjalna
Realizowana była praca socjalna w ramach, której pracownik socjalny utrzymywał bieżący kontakt
z uczestnikami projektu, m.in. udzielając wsparcia w celu prawidłowego realizowania zaplanowanej
ścieżki reintegracji.
Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym oraz pomoc finansową dla rodzin zastępczych
1 uczestniczka projektu utrzymała pomoc w postaci sfinansowania kosztów nauki na poziomie
wyższym oraz 5 uczestników otrzymywało pomoc na kontynuowanie nauki. Jednocześnie 10 rodzin
zastępczych, w których podopieczni są uczestnikami projektu mogło liczyć na pomoc finansową.
Wsparcie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz doradcy ds. osób niepełnosprawnych
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach działań projektowych realizowali wsparcie
wobec osób usamodzielnianych oraz podopiecznych pozostających w pieczy zastępczej - uczestników
projektu.
Ponadto niepełnosprawni uczestnicy projektu uzyskali na bieżąco wsparcie ze strony doradcy ds. osób
niepełnosprawnych.
Poza tym co działo się w projekcie w tym okresie
Monitoring i promocja
Kontynuowane są działania monitoringu realizacji zadań pod kątem założonych wskaźników
w projekcie oraz monitoring działań projektowych w celu zachowania prawidłowości całościowej
realizacji projektu.
Ponadto upowszechnialiśmy informację i promowaliśmy projekt za pomocą plakatów i ulotek oraz
mediów społecznościowych.

