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IV CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 

 

 

Lp. Zadania / działania Okres realizacji 2013 
 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Promocja projektu            

2. Rekrutacja grupy docelowej            

3. 
Działania o charakterze 

środowiskowym 
           

Instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej 

4. 
Uczestnictwo w kursach, 

konsultacjach, treningach 
           

4.1 Kurs „Obsługa kasy fiskalnej”            

4.2 
Kurs „Opiekun osób starszych  

i dzieci” 
           

4.3 Kurs „Prawo jazdy kat. B”            

4.4 Kurs „Prawo jazdy kat. C”            

4.5 Kurs „Obsługa komputera”            

4.6 Kurs „Florystyka”            

4.7 Kurs „Spawanie metodą MAG”            

4.8 Kurs „Spawanie metodą TIG”            

4.9 Kurs „Mała gastronomia”            

4.10 
Kurs „Język niemiecki”  

(2 razy) 
           

4.11 Kurs „Dietetyka”            

4.12 
Kurs „Manicure i stylizacja 

paznokci” 
           

4.13 Kurs „Kelnerstwo”            

4.14 
Warsztaty „Jak dobrze 

wyglądać” 
           

4.15 
Kurs „Pracownik ochrony 

fizycznej, licencja I stopnia” 
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4.16 

Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych – uzupełnienie 

wykształcenia przez 1 osobę 

           

5. 
Indywidualne konsultacje  

z doradcą zawodowym 
           

6. 
Trening kompetencji  

i umiejętności społecznych 
           

7. 
Terapia psychologiczna 

indywidualna 
           

8. Ewaluacja programu            

 

Podane miesiące realizacji są zatwierdzone przez Wykonawców zadań poprzez podpisanie 

umów. Zmiany okresu realizacji szkoleń nie są zakładane, jednak możliwe.  

 

 

V PRZEWIDYWANE REZULTATY W 2013 ROKU 

 

Rezultaty twarde: 

  

1. W Programie Aktywności Lokalnej weźmie udział 29 osób. Liczba wydanych 

zaświadczeń o ukończeniu udziału w projekcie nie będzie równa liczbie osób 

przyjętych do PAL. Będzie ona pomniejszona o liczbę osób, które przerwały udział  

w projekcie niezgodnie z ustaloną ścieżką wsparcia. 

2. Zorganizowane zostanie 44 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą 

zawodowym, 

3. Zorganizowane zostanie 40 godzin treningu kompetencji społecznych, 

4. Zorganizowane zostanie ok. 14 godzin terapii psychologicznej, 

5. Zorganizowane zostanie 30 godzin kursu „Kelner”, 

6. Zorganizowane zostanie 20 godzin kursu „Dietetyka”, 

7. Zorganizowane zostanie 80 godzin kursu „Opiekun osób starszych i dzieci”, 

8. Zorganizowane zostanie 30 godzin kursu „Obsługa kasy fiskalnej”, 

9. Zorganizowane zostanie 40 godzin kursu „Obsługa komputera”, 

10. Zorganizowane zostanie 60 godzin kursu „Prawo jazdy kat. B”, 

11. Zorganizowane zostanie 50 godzin kursu „Prawo jazdy kat. C”, 



 

 

 

„Jesteśmy najlepsi”  

Człowiek - najlepsza inwestycja 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz ze środków budżetu państwa. 

12. Zorganizowane zostanie 60 godzin kursu „Florystyka”, 

13. Zorganizowane zostanie 60 godzin kursu „Mała gastronomia”, 

14. Zorganizowane zostanie 145 godzin kursu „Spawanie metodą MAG”, 

15. Zorganizowanie zostanie 125 godzin kursu „Spawanie metodą TIG”, 

16.  Zorganizowane zostanie 245 godzin kursu „Pracownik ochrony fizycznej, licencja I 

stopnia”, 

17. Zorganizowane zostanie 40 godzin kursu „Manicure i zdobienie paznokci”, 

18. Zorganizowane zostanie łącznie 80 godzin kursu „Język niemiecki”, 

19. Zorganizowane zostanie 16 godzin warsztatów „Jak dobrze wyglądać”, 

 

Uczestnicy Projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie danego kursu. 

 

 

 

Rezultaty miękkie: 

 

1) w obszarze zdolności motywacyjnych (zwiększenie motywacji, większe zaufanie we 

własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny), 

2) w obszarze kluczowych umiejętności pracowniczych (nabycie umiejętności pracy  

w zespole lub pracy indywidualnej,  nabycie umiejętności komunikacyjnych – 

kontakty interpersonalne), 

3) w obszarze umiejętności praktycznych (umiejętność wypełniania formularzy, 

sporządzania dokumentów CV, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy – 

wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy), 

4) w obszarze osobistych predyspozycji (poprawa autoprezentacji, poprawa 

samopoczucia, zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania, nabycie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za 

wykonywane zadania), 

5) odrodzenie się więzi międzyludzkich, nawiązywanie nowych kontaktów/ znajomości, 

6) zintegrowanie społeczności lokalnej. 

 


