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Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  pt. ZAWODOWY IMPULS 
w miesiącu maju 2020, z uwzględnieniem sytuacji związanej z epidemią koronowirusa 

 

 
 
 
Rodzaj wsparcia 

 
Data realizacji 
wsparcia      

Godziny w 
których  
wsparcie jest 
realizowane 
 (od … do….) 

 
 
Dokładny adres realizacji 
wsparcia 
 

Zadania realizowane: 
Zad.3_Indywidualne 
pośrednictwo  pracy 
_________________________ 
__________________________ 
Zad.5_Rozwój doświadczenia 
zawodowego 
Staż zawodowy 9 osób, na 
stanowisku: 
„Pracownik oczyszczania 
miasta” 
_________________________ 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik oczyszczania 
miasta” 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości” 
_________________________ 
 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: „Brukarz” 
 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości” 
 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 

  
18-23.05.2020 
 
________________ 
________________ 
 
08.01.2020 
do 
07.05.2020  
 
 
_________________ 
20.01.2020 
do 19.05.2020 
 
 
_________________ 
20.01.2020 
do 19.05.2020 
 
 
_________________ 
10.01.2020 
do 
09.05.2020 
 
_________________ 
19.02.2020 
do 
18.06.2020 
 
 
 
19.02.2020do 
18.06.2020 
01.04.2020 

10.00-14.00 
 
16.00-20.00 
__________ 
_________ 
 
 
6.00-14.00 
 
 
 
__________ 
7.00-15.00 
 
 
 
__________ 
 
8.00-16.00 
 
 
__________ 
7.00-15.00 
 
 
 
__________ 
 
8.00-15.00 
 
 
 
  
7.00-15.00 
 
 

Wrocław, ul. Legnicka 46A /12 
Pośrednik pracy: Edyta Stępień 
Dzierżoniów, Rynek 23 
_________________________ 
_________________________ 
Pracodawca: CEROMA s.c. 
R.Cembrzyński, A.Rogalski, Z. 
Majda 
58-305 Wałbrzych 
Ul. Św. Józefa 2 
 
_________________________ 
Dusznicki Zakład Komunalny w 
Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.,  
ul. Juliusza Słowackiego 32a,  
57-340 Duszniki-Zdrój 
_________________________ 
Pychotki u Dorotki Dorota 
Tuzimek,  
ul. T. Kościuszki 16A,  
58-250 Pieszyce 
_________________________ 
VIA GM Mariusz Gil,  
ul. Romualda Traugutta 7  
58-140 Jaworzyna Śląska, prace 
drogowe pow. świdnicki 
________________________ 
VIA GM Mariusz Gil,  
ul. Romualda Traugutta 7  
58-140 Jaworzyna Śląska 
 
 
 
Fundacja BELLIS,   
ul. Polna 7 
58-262 Ostroszowice 
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__________________________ 
 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 
 
__________________________ 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowiskach: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości” 
„Pomoc kuchenna – obsługa 
warsztatów zdrowego żywienia” 
__________________________ 
Staż zawodowy  3 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik gospodarczy” 
 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku „Pracownik 
biurowy” 
_________________________ 
Zajęcia zawieszone: 
Zad.2 Wsparcie motywacyjno-
aktywizujące. Warsztaty 
motywacyjne, zajęcia grupowe. 
12 osób. 
Zad.1 Grupowe poradnictwo 
zawodowe. 12 osób. 
Zad.4 Zindywidualizowane 
wsparcie szkoleniowe. 
Szkolenia zawodowe dla 12 
osób. 
Zad.5  Rozwój doświadczenia 
zawodowego 
-Zatrudnienie: 8 pracodawców 
wstrzymało zatrudnienie dla 9 
uczestników z powodu 
zawieszenia działalności 
gospodarczej w epidemii. 
 
-Staż zawodowy na stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości” oraz „Pracownik 
obsługi biurowej”, KRUS 

do 30.06.2020 
_________________ 
19.02.2020 
do 
18.06.2020 
oraz 01.04.2020 
do 
30.06.2020 
_________________ 
19.02.2020 
do 
18.06.2020 
 
 
 
________________ 
01.04.2020 
do 
30.06.2020 
 
_________________ 
01.04.2020 
do 30.06.2020 
 
 
_________________ 
01.04.2020 do 

30.06.2020 

_________________ 

 

 

 
__________ 
 
7.00-15.00 
 
 
 
 
__________ 
8.00-16.00 
 
 
 
 
 
__________ 
 
7.00-15.00 
 
 
__________ 
8.00-16.00 
 
 
 
__________ 
8.00-16.00 
 
 
__________ 

 
________________________ 
Firma KREATOR ZMIAN Ewa 
Zalewska,   
ul. Rolna 4 
58-260 Bielawa 
 
 
_________________________ 
Fundacja ECO-INNOVA 
Ul. Legnicka 46A lok.12 
53-674 Wrocław 
 
 
 
_________________________ 
 
Tomex sp. z o.o. ul. Zimowa 1, 
 58-200 Dzierżoniów  
 
_________________________ 
Firma Marcin Nowakowski, 
 ul. Przemysłowa 20 lok. 7,  
58-300 Wałbrzych 
 
_________________________ 
iPi Sp.  z o.o. Biuro spółki we 
Wrocławiu, ul. Kleczkowska 
50/314 
________________________ 
Zajęcia zawieszone 
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Wrocław, 2os., pracodawca 
wstrzymał przyjęcia na staż do 
odwołania. 
-Staż zawodowy na stanowisku: 
„Kierownik budowy”, STRABAG, 
1os.,pracodawca wstrzymał 
przyjęcie na staż do odwołania. 
-Staż zawodowy na stanowisku 
„Pracownik gospodarczy”, OSiR 
Dzierżoniów, OSiR Bielawa, 
pracodawca wstrzymał przyjęcie 
na staż do odwołania. 
-Staż zawodowy na stanowisku: 
 „Pomoc kuchenna -obsługa 
warsztatów zdrowego 
żywienia”, 1 os.,  warsztaty 
przeniesione na czerwiec.  
-Dodatek relokacyjny – 2os., 
pracodawcy wstrzymali nabór 
do pracy do odwołania. 
 
Sytuacja w zakresie możliwości 
wznowienia zajęć, staży i 
zatrudnienia jest monitorowana 
na bieżąco. 
  
Zajęcia i staż zawieszone z 
powodu ograniczeń w 
funkcjonowaniu podmiotów w 
okresie epidemii koronowirusa. 
 

Wrocław, dnia 06.05.2020r./korekta/ 
Fundacja ECO-INNOVA,  Barbara Falas 

 
 


