HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020
Nazwa beneficjenta: JMM Mariusz Lewandowski
Nr projektu: RPMP.08.02.00-12-0069/20
Osoba do kontatku ze strony Beneficjenta: Marta Lewandowska, tel. 660 713 090

l.p

Forma wsparcia
Zakres formy wsparcia*
[szkolenia/staże/prace
(*dotyczy szkoleń/warsztatów
interwencyjne/bony
szkoleniowych np. Temat/zakres
szkoleniowe/bony
szkolenia)
stażowe/inne]

Pracodawca/Instytucja
szkoleniowa, organizator
stażu, prac interwencyjnych
(pełna nazwa i adres
siedziby)

Imię nazwisko oraz
Liczba osób objętych
kontakt telefoniczny do
wsparciem (staż/prace
pracodawcy/Instytucji
interw/szkolenie/warsztaty
szkoleniowej/realizator
/...)
a prac interwencyjnych

Miejsce odbywania stażu / szkolenia / prac
interwencyjnych / konferencji/ warsztatów
(dokładny adres)

Okres realizacji szkolenia/stażu/prac
interwencyjnych/ konferencji
/warsztatów od…….. do ……

Godziny realizacji wsparcia
od …… do……

Uwagi

1

Doradztwo

Zadanie 1. Indywidualizacja
wsparcia oraz pomoc w zakresie
określenia ścieżki zawodowej

JMM Mariusz Lewandowski

Marta Lewandowska,
tel. 660 713 090

Liczba osób które zostną
przyjęte do projektu w
miesiącu grudniu 2020,
SL2014, Monitorowanie
UP, wg zaraportowanych
danych

Klucze, ul. Zawierciańska 6, inne ustalone wg
potrzeb i możiwości UP.
Doradca zawodowy kontaktuje się z
uczestnikiem projektu poprzez: pisemną
korespondencję, indywidualne (bezpośrednie
lub telefoniczne) rozmowy, kontakty on-line.

01.12.2020-31.12.2020

08:00-20:00

Orientacyjne godziny spotkań z UP.

2

Mentoring

Zadanie 3. Wsparcie
psychologiczno-doradcze UP
wchodzących na rynek pracy i
na początkowym etapie
zatrudnienia

JMM Mariusz Lewandowski

Marta Lewandowska,
tel. 660 713 090

Liczba osób które zostną
przyjęte do projektu w
miesiącu grudniu 2020,
SL2014, Monitorowanie
UP, wg zaraportowanych
danych

Klucze, ul. Zawierciańska 6, inne ustalone wg
potrzeb i możiwości UP.
Doradca zawodowy kontaktuje się z
uczestnikiem projektu poprzez: pisemną
korespondencję, indywidualne (bezpośrednie
lub telefoniczne) rozmowy, kontakty on-line.

01.12.2020-31.12.2020

08:00-20:00

Orientacyjne godziny spotkań z UP.

3

Pośrednictwo pracy***

Zadanie 2. Pośrednictwo pracy

JMM Mariusz Lewandowski

Marta Lewandowska,
tel. 660 713 090

Liczba osób które zostną
przyjęte do projektu w
miesiącu grudniu 2020,
SL2014, Monitorowanie
UP, wg zaraportowanych
danych

Klucze, ul. Zawierciańska 6, inne ustalone wg
potrzeb i możiwości UP.
Doradca zawodowy kontaktuje się z
uczestnikiem projektu poprzez: pisemną
korespondencję, indywidualne (bezpośrednie
lub telefoniczne) rozmowy, kontakty on-line.

01.12.2020-31.12.2020

08:00-20:00

Orientacyjne godziny spotkań z UP.

* w harmonogramie uwzględniono zarówno formy wsparcia, które rozpoczną się w danym miesiącu jaki i te, które rozpoczęły się wcześniej, ale okres ich trwania nachodzi na miesiąc, którego dotyczy harmonogram.

