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Załącznik nr 15 do umowy: Minimalny wzór szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia w Projekcie 
 
 

 
Minimalny wzór szczegółowego harmonogramu realizacji wsparcia w projekcie* 
 
 

Rodzaj wsparcia Data realizacji wsparcia Godziny, w 
których  wsparcie 
jest realizowane 

(od … do….) 

Dokładny adres realizacji wsparcia 

Wsparcie Asystenta Osoby 
Niepełnosprawnej- rozwijanie kompetencji 
społecznych uczestnika, wsparcie w 
sytuacjach codziennych 

styczeń 2021- Terminy spotkań 
uzgadniane na bieżąco, 
indywidualnie z osobami 
uczestniczącymi w projekcie  

 
7:00 – 15:00 

Miejsce realizacji uzgadniane na 
bieżąco , indywidualne z osobami 
uczestniczącymi w projekcie (biuro 
projektu lub inne dostępne dla 
uczestników miejsca) 

Spotkanie z Doradcą Zawodowym w celu 
przygotowania do podjęcia pracy i 
rozwiązywania problemów związanych z 
pracą 

styczeń 2021-Terminy spotkań 
uzgadniane na bieżąco, 
indywidualnie z osobami 
uczestniczącymi w projekcie  

 Centrum Dzwoni 
Ul. Norwida 3 
67-200 Głogów 

Spotkanie z psychologiem w celu oceny 
kompetencji emocjonalno-społecznych, 
udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych 

styczeń 2021-Terminy spotkań 
uzgadniane na bieżąco, 
indywidualnie z osobami 
uczestniczącymi w projekcie 
 

 Centrum Dzwoni 
Ul. Norwida 3 
67-200 Głogów 

Działanie pośrednika pracy- poszukiwanie 
miejsc pracy do odbycia stażu i praktyk 
miesięcznych 

styczeń 2021-terminy spotkań 
uzgadniane na bieżąco, według 
potrzeb 

 Obszar Powiatu Polkowickiego i 
Głogowskiego  

Wsparcie trenera pracy podczas stażu- 04 – 29 styczeń 2021r 8:00 – 15:00 Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
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monitoring Norwida 3, 67-200 Głogów 
67-200 Głogów 

Wsparcie trenera pracy podczas praktyki Stałe wsparcie trenera podczas 
stażu 

12:00 – 19:00 Urząd Gminy Kotla 
Ul. Głogowska 93 
67-240 Kotla 

Wsparcie trenera pracy podczas stażu- 
monitoring 

Terminy spotkań uzgadniane na 
bieżąco, według potrzeb 

8:00 – 15:00 Przedszkole Publiczne nr 2 
Aleja Wolości 17 
67-200 Głogów 

Wsparcie trenera pracy podczas stażu- 
monitoring 

Terminy spotkań uzgadniane na 
bieżąco, według potrzeb 

8:00 – 15:00 Szkoła Podstawowa 
Im.H.Sienkiewicza 
Ul.Głogowska 
67-222 Jerzmanowa 

Wsparcie trenera pracy podczas stażu Terminy spotkań uzgadniane na 
bieżąco, według potrzeb 

8:00 – 15:00 Przedszkole Publiczne nr 20 
Ul.Herkulesa 4 
67-200 Głogów 

Wsparcie trenera pracy podczas stażu-
monitoring 

Terminy spotkań uzgadniane na 
bieżąco, według potrzeb 

7:00 – 15:00 Centrum Zaopatrzenia Budownictwa  
Mercus Logistyka 
Ul. Adama Mickiewicza 48a 
67-200 Głogów 

*w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć 
danego dnia itd. 
 


