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Komunikat
ze spotkania roboczego Partnerstwa dotyczącego projektu
„Modelowy system na rzecz integracji społecznej”
27 lutego 2013 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
odbyło się drugie spotkanie robocze przedstawicieli Partnerstwa dotyczącego
projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”.
Głównym

celem

spotkania

było

podsumowanie

działań

partnerskich

podejmowanych w miesiącu lutym 2013 r. na rzecz projektu i jego uczestników.
W spotkaniu uczestniczyło 5 osób, dwóch przedstawicieli Powiatowego
Urzędu Pracy w Zielonej Górze, jeden przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zaborze oraz dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Gminy
Zabór.
Spotkanie

rozpoczęto

od

skompletowania

i

podpisania

dokumentów

podsumowujących miesiąc luty 2013 r., następnie omówiono sprawozdanie
miesięczne z działań Partnerstwa oraz kwestionariusz ewaluacji wewnętrznej działań
Partnerstwa sporządzone przez Stowarzyszenie (wcześniej konsultowane mailowo
z pozostałymi członkami partnerstwa). Wniesiono niewielkie zmiany w treści raportu,
które dotyczyły w szczególności uczestników projektu, a mianowicie rezygnacji
jednego z nich (z powodu podjęcia stażu organizowanego przez inny podmiot aniżeli
PUP) i zastąpienia go kolejnym uczestnikiem projektu z utworzonej listy rezerwowej.
Na spotkaniu omówiono również listę osób ostatecznie wybranych przez OPS
i PUP, ustalono formy pomocy, jakie może zaproponować Powiatowy Urzędu Pracy,
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie wobec uczestników projektu.
Zaproponowano, aby Stowarzyszenie podjęło się wyszukiwania lokalnych
Pracodawców z terenu Gminy Zabór, w celu zaproszenia ich na spotkanie do PUP,
na którym zostaną

zaprezentowane formy pomocy z jakich może skorzystać

Pracodawca. Efektem podjętych działań w tym kierunku byłaby skuteczniejsza
aktywizacja zawodowa uczestników projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

zaproponował

możliwość

udzielenia

uczestnikom projektu środków finansowych na dojazd do PUP, jeżeli zajdzie
konieczność stawienia się w PUP na wcześniejszą wizytę aniżeli była planowana.
Kolejnym tematem do rozmowy było ustalenie kolejnego terminu spotkania
przedstawicieli Partnerstwa, które miałoby się odbyć 25 marca 2013 r.
PUP przekazał także przedstawicielom Partnerstwa plakaty i ulotki dotyczące
programów aktywizacji osób bezrobotnych realizowanych w bieżącym roku jak
również plakatów i ulotek o II Zielonogórskich Targach Pracy, które odbędą się w 20
marca bieżącego roku.
Na zakończenie spotkania każdy z członków Partnerstwa wyraził opinię, iż na
obecnym etapie projektu nie widzi większych barier i trudności w planowanych
działaniach.
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