
 
 

 
 

RPLD.09.01.01-10-B021/19 
  

Tytuł projektu: „Sposób na aktywizację” 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

Biuro Projektu: ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 

www.asesor.edu.pll  e-mail d.balcerzak@asesor.edu.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Harmonogram wsparcia dla uczestników projektu               
 
                                 RPLD.09.01.01-10- B021/19 

 
SPOSÓB NA AKTYWIZACJĘ 

 

 

ZADANIE NR 1 GRUPA II 

Dzień Godziny Forma wsparcia Miejsce 

realizacji 
26.05.2020r. 

27.05.2020r. 

29.05.2020r 

10.00-20.45 

 
14.00-14.30 i 
18.30 - 18.45 
przerwa 

diagnoza uczestnika projektu: szczegółowa analiza sytuacji 
społecznej UP i jej rodziny/otoczenia, przyczyn wykluczenia/ 
zagrożenia ubóstwem, wypełnianie kwestionariusza do oceny 
efektywności społecznej będący obrazem stanu wyjściowego UP 

26-300 

Opoczno ul. 

Piotrkowska 

9A 

30.05.2020r. 

31.05.2020r. 
8.00-18.30 

8.00-12.00 

 
14.00-14.30   
przerwa 

diagnoza uczestnika projektu: tworzenie Indywidualnej Ścieżki 
Reintegracji  z uwzględnieniem pogłębionej diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji    
,potrzeb  mających na celu wyprowadzenie osoby z ubóstwa lub 
wykluczenia społ),identyfikacji oczekiwań, mocnych i słabych stron 
UP, dokonanie bilansu posiadanych kompetencji, zdiagnozowania 
osobistych trudności i metod ich przezwyciężania, podnoszenie 
samooceny, motywacja do podjęcia zmian w życiu osobistym i 
społecznym UP 

    

             ZADANIE NR 2 GRUPA II 

Data Godziny Forma wsparcia Miejsce 

realizacji 
4-5-6.06.2020 8.00-20.00 

 
12.-12.30  i 
16.30-17.00 

przerwa 

Poradnictwo specjalistyczne obywatelskie ukierunkowane na 
świadczenie doradztwa szczególnie związanego z obszarem prawa 
pracy . Przekazanie wiedzy na temat podstawowych praw , 
obowiązków i uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu 
Pracy i innych ogólnopolskich regulacji ( np. dotyczące sytuacji 
dyskryminacji w miejscu pracy, mobbingu ale również informacji o 
postawach i zachowaniach, których konsekwencją może być 
rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem czy zastosowanie innej 
formy kary 

26-300 

Opoczno ul. 

Piotrkowska 

9A 4-5-6.06.2020 8.00-20.00 

 
12.-12.30  i 
16.30-17.00 

przerwa  

Poradnictwo specjalistyczne obywatelskie wykorzystujące proces 
samokształcenia i samowychowania jako dźwignię dla włączenia 
człowieka dorosłego w życie społeczne z uwzględnieniem 
społecznych , ekonomicznych i kulturowych warunków życia 
poszczególnych Uczestników i Uczestniczek projektu 

 

 

ZADANIE NR 3 GRUPA II 
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Data Godziny Forma wsparcia Miejsce 

realizacji 

17.06.2020 10.00-17.00 

Trening Umiejętności społecznych 

26-300 

Opoczno ul. 

Piotrkowska 

9A 

18.06.2020 9.00-16.00 

22.06.2020 9.00-16.00 

   

            ZADANIE NR 4  GRUPA II 

 

 

Data Godziny Forma wsparcia Miejsce 

realizacji 
29.05.2020 

 
9.00-19.45 

 
13.-13.30  i 
17.30-17.45 

przerwa 

Indywidualne doradztwo zawodowe- Diagnoza stanu "wejściowego" 
obejmująca identyfikację potencjału dla aktywizacji zawodowej oraz 
diagnozę: preferencji zawodowych i ograniczeń , w tym luk 
kompetencyjnych mających wpływ na potencjał zawodowy i 
możliwości jego rozwoju    

26-300 Opoczno 

ul. Piotrkowska 

9A 

1.06.2020 8.00-18.30 
 
14-14.30  

przerwa 

Indywidualne doradztwo zawodowe- Diagnoza stanu "wejściowego" 
obejmująca identyfikację potencjału dla aktywizacji zawodowej oraz 
diagnozę: preferencji zawodowych i ograniczeń , w tym luk 
kompetencyjnych mających wpływ na potencjał zawodowy i 
możliwości jego rozwoju    

3;4; 5.06.2020 16.00-20.00 Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie indywidualnej 
ścieżki rozwoju zawodowego obejmującej dobór szkoleń zawodowych 
i adresującej luki w zakresie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz 
udokumentowanie i opracowanie ścieżki rozwoju i prekwalifikacji w 
formie Indywidualnego Planu Działania 

6.06.2020 8.00-20.40 
14-14.30 i 
18.30-18.40 

przerwy 

Indywidualne doradztwo zawodowe- Opracowanie indywidualnej 
ścieżki rozwoju zawodowego obejmującej dobór szkoleń zawodowych 
i adresującej luki w zakresie kwalifikacji zawodowych i kompetencji 
poszukiwanych przez lokalnych pracodawców oraz 
udokumentowanie i opracowanie ścieżki rozwoju i prekwalifikacji w 
formie Indywidualnego Planu Działania 

 

ZADANIE NR 5 Szkolenia ZAWODOWE  GRUPA II 

Data Godziny Forma wsparcia Miejsce 

realizacji 
27, 29-30.06.2020  

1,2,3,4,6,7,8,9,11,13.07.2020 

14.15-20.00 

 
Szkolenie zawodowe 26-300 Opoczno 

ul. Piotrkowska 

9A 10.07.2020 8.00-16.00 

 

 

ZADANIE NR 7  Pośrednictwo pracy  GRUPA II 

Data Godziny Forma wsparcia Miejsce 

http://www.asesor.edu.pll/
mailto:d.balcerzak@asesor.edu.pl


 
 

 
 

RPLD.09.01.01-10-B021/19 
  

Tytuł projektu: „Sposób na aktywizację” 

Asesor Ewaluacja i Rozwój Balcerzak Sławomir 

Biuro Projektu: ul. Piotrkowska 9A, 26-300 Opoczno 

www.asesor.edu.pll  e-mail d.balcerzak@asesor.edu.pl 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

realizacji 
  Pośrednictwo pracy 26-300 Opoczno 

ul. Piotrkowska 

9A 
2.10.2020 

8.10.2020 

9.10.2020 

13.10.2020 

14.10.2020 

17.10.2020 

24.10.2020 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

18.00-20.00 

16.00-20.00 

16.30-18.30 

8.00-18.30 

8.00-18.30 
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