
 

Realizator projektu: 
 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o.    
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5 

Harmonogram  planowanego  wsparcia 
 w projekcie „Powiedz TAK aktywności II” w okresie 2019 /2020 

 

1. Określenie ścieżki  (doradca zawodowy, psycholog) 
Gr. I - terminy spotkań po 2 godziny umawiane indywidualnie dla każdego z uczestników 
od 24.09 do 17.10 w godz. 8.00 -  16.00  
Gr. II - terminy spotkań po 2 godziny umawiane indywidualnie dla każdego z uczestników 
od 4.11 do 9.12 w godz. 8.00 -  16.00 

 

2. Poradnictwo psychologiczne  
 Od listopada –do lipca 2020  18 os x 3 spotkania x 2h godziny ustalane indywidualnie  

od 8.00 do 18.00 
Poradnictwo finansowe czerwiec-lipiec 10 os spotkania po 2h godziny ustalane indywidualnie  
od 8.00 do 18.00 

 

3. Warsztaty integracji społecznej i zawodowej    
realizowane dla pierwszej z grup (8 os), w godz 8.30 -  14.30   

-  21.10- 12.11.2019 (15 dni) 
realizowane dla drugiej  grupy (8 os), w godz 8.30 -  14.30   

-  16.12- 20.12.2019  i  7.01- 20.01.2020 (15 dni) 
 

I moduł ‘Praca w zespole’  

II moduł ‘Elastyczny rynek pracy’  

III moduł ‘Automotywacja i walka ze stresem’   

IV moduł ‘Kreatywne negocjacje’   

V moduł ‘Przeciwdziałanie agresji’   
 

4. Rozpoczęcie realizacji grupowej terapii/profilaktyki uzależnień dla uczestników projektu, spotkania 
po 2g, (planowane w wybrane wtorki 18.00-20.00) 

 Gr 1 rozpoczęła 22.10 , spotkania 29.X, oraz 5,12,19,26.XI, 3,10, 7,28.I,11,25.II, 3.III, 2,9,16.VI, 
21,28.VII zakończone 

 Gr 2 rozpoczęła 17.12, spotkania 31.XII, oraz 14,21.I, 4,18.II, 3.III, 23,30.VI, 7,14.VII, 4,11,28.VIII, 
planowane po 2 lub 3 spotkania we wrześniu i październiku 

 

5. Szkolenia  z kompetencji kluczowych (komputerowe)   
realizowane dla gr.1, zajęcia  od godz. 9.00,  od 20.11 do 17.12.2019 (20 dni) 

realizowane dla gr. 2, zajęcia  od godz. 9.00, od  27.01 do 21.02.2020 (20 dni) 
 

Spotkania, warsztaty odbywają się  w Łodzi przy ul. Więckowskiego  29 lok. 5  

 

6. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników zgodnie z indywidualnymi ścieżkami 
reintegracji społeczno-zawodowej 

1 grupa rozpoczęła szkolenia w styczniu 2020 zakończyła w kwietniu 2020,  

2 grupa  rozpoczęła w lutym/marcu 2020, zakończyli w czerwcu/lipcu 2020 

 

7. Po zakończeniu szkoleń zawodowych rozpoczynają się 3-4 miesięczne staże zawodowe u pracodawców 

(pierwsze osoby od stycznia/lutego) kolejne od czerwca następnie pośrednictwo pracy od maja/czerwca. 


